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8 Utilizarea conform 
destina≪iei

Utilizarea conform destinaYiei

ヽ Acest aparat este destinat 
utilizării casnice în 
gospodăriile individuale ｠i în 
mediul casnic.

ヽ Folosi､i ma｠ina de spălat 
vase numai în gospodărie ｠i 
numai în scopul indicat: 
spălarea vaselor din 
gospodărie.

ヽ Această ma｠ină de spălat 
vase este destinată utilizării 
la o altitudine de maximum 
2000 de metri deasupra 
nivelului mării.

(  Indicayii de siguranyă
IndicaYii de siguranY<

Acest aparat poate fi folosit de 
copiii peste 8 ani ｠i de 
persoane cu capacită､i fizice, 
senzoriale sau mentale reduse 
sau cu insuficientă experien､ă 
sau cuno｠tin､e, numai sub 
supravegherea unei persoane 
responsabile pentru siguran､a 
acestora sau dacă au fost 
instrui､i referitor la utilizarea în 
siguran､ă a aparatului ｠i au 
în､eles pericolele care rezultă 
din această utilizare.
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Copiii nu au voie să se joace cu 
aparatul. Cură､area ｠i 
între､inerea realizate de 
utilizator nu vor fi efectuate de 
către copii, decât cu condi､ia ca 
ace｠tia să aibă vârsta de peste 
8 ani ｠i să fie supraveghea､i.
Copiii mai mici de 8 ani trebuie 
､inu､i la distan､ă de aparat ｠i de 
cablul de racord.

Înainte  de a pune aparatul în 
funcyiune   

Citi､i cu aten､ie instruc､iunile de 
utilizare  ｠i de montaj! Ele 
con､in informa､ii importante 
privind instalarea,  folosirea ｠i 
între､inerea aparatului.
Păstra､i toate documentele 
pentru folosirea lor  ulterioară 
sau pentru următorul utilizator.
Instruc､iunile de utilizare pot fi 
descărcate gratuit de pe pagina 
noastră de Internet. Adresa de 
Internet corespunzătoare se 
găse｠te pe verso-ul acestor  
instruc､iuni de utilizare.

La livrare

1. Verifica､i imediat ambalajul 
｠i ma｠ina de spălat vase, 
dacă nu au fost deteriorate 
în timpul transportului. Nu 
pune､i în func､iune un aparat 
deteriorat, ci lua､i legătura 
cu furnizorul dvs.

2. Vă rugăm să salubriza､i 
materialul de ambalaj 
conform normelor.

3. Ambalajul ｠i păr､i ale 
acestuia nu vor fi încredin､ate 
copiilor. Există pericol 
de asfixiere din cauza 
cartoanelor pliante ｠i 
a foliilor.

La instalare

ヽ Ave､i grijă, ca partea din 
spate a ma｠inii de spălat 
vase să nu mai fie liber 
accesibilă după instalare 
(protec､ie contra atingerii din 
cauza suprafe､ei fierbin､i).

ヽ Executa､i instalarea 
｠i racordul în conformitate 
cu instruc､iunile de instalare 
｠i de montaj.

ヽ La instalare ma｠ina de spălat 
vase trebuie să fie separată 
de re､ea.

ヽ Asigura､i-vă că sistemul 
de protec､ie al instala､iei 
electrice a locuin､ei este 
instalat conform prescrip､iilor.
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ヽ Condi､iile de racordare 
trebuie să corespundă 
indica､iilor de pe plăcu､a 
de tip 9B a ma｠inii 
de spălat vase.

ヽ Dacă se deteriorează cablul 
de racordare la re､ea 
al acestui aparat, el trebuie 
înlocuit printr-un cablu 
de racordare special. 
Pentru a evita pericole, 
acesta trebuie procurat 
numai de la serviciul pentru 
clien､i.

ヽ Dacă maﾃina de spălat vase 
urmează a fi montat într-un 
dulap înalt, acesta trebuie 
fixat regulamentar.

ヽ Dacă ma｠ina de spălat vase 
se montează sub sau 
deasupra altor aparate 
casnice, trebuie urmate 
informa､iile referitoare la 
instalarea în combina､ie cu 
un maﾃina de spălat vase din 
instruc､iunea de montaj 
a aparatelor respective.

ヽ Ave､i în vedere ｠i în viitor 
instruc､iunile de montaj 
pentru maﾃina de spălat 
vase, pentru a asigura 
o func､ionare sigură a tuturor 
aparatelor.

ヽ Dacă nu există informa､ii sau 
dacă instruc､iunea de montaj 
nu con､ine indica､ii 
corespunzătoare, trebuie să 
vă adresa､i la producătorul 
acestor aparate, pentru a vă 
asigura, că maﾃina de spălat 
vase poate fi instalat 
deasupra sau dedesubtul 
acestor aparate.

ヽ În cazul în care nu pute､i 
ob､ine informa､ii de la 
producător, nu ave､i voie să 
instala､i maﾃina de spălat 
vase deasupra sau sub 
aceste aparate.

ヽ Dacă istala､i deasupra 
maﾃinii de spălat vase un 
cuptor cu microunde, acesta 
poate fi deteriorat.

ヽ Monta､i aparatele de montat 
dedesubt sau integrabile 
numai sub o placă de lucru 
continuă, care este prinsă 
cu ｠uruburi de dulapurile 
învecinate, pentru a se 
asigura stabilitatea.

ヽ Nu instala､i aparatul 
în apropiere de surse 
de căldură (calorifere, 
acumulatoare de căldură, 
sobe sau alte aparate, care 
produc căldură) ｠i nu-l 
monta､i sub un câmp 
de gătit.
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ヽ După instalarea aparatului 
｠techerul trebuie 
să fie accesibil.
(Vezi Racordul electric)

ヽ La anumite modele:
Carcasa din material plastic 
a racordului de apă con､ine 
un ventil electric. În furtunul 
de alimentare se află 
cablurile de racordare. 
Nu tăia､i acest furtun, 
nu scufunda､i carcasa în apă.

La funcyionarea zilnică

Acorda､i aten､ie indica､iilor 
de siguran､ă ｠i de utilizare 
de pe ambalajul produselor 
de cură､at ｠i de limpezire.

Siguranya pentru copii 
(blocarea uuii)Blocarea u｠ii *

Descrierea siguran､ei pentru 
copii se află în spate în plic.
* În func､ie de model

Siguranya pentru copii 
(blocarea tastelor)blocarea tastelor

Pute､i asigura aparatul dvs. 
contra întreruperii 
neinten､ionate a programului 
(de ex. operarea gre｠ită 
de către copii).
Activarea blocării tastelor: 

1. Se porne｠te programul dorit.
2. Se ､ine apăsată tasta + 

cca. 4 secunde, până 
când ’– apare în afi｠ajul 
cu cifre.

Dacă în timpul desfă｠urării 
programului se activează 
o tastă arbitrară, apare ’– 
în afi｠ajul cu cifre. O întrerupere 
a programului (Reset) nu este 
posibilă.
Dezactivarea blocării tastelor: 

ヽ Se ､ine apăsată tasta + 
cca. 4 secunde, până 
când ’– se stinge în afi｠ajul 
cu cifre. 

Cu terminarea programului 
(‹:‹‹ în afi｠ajul cu cifre) este 
anulată blocarea tastelor. 
În cazul unei căderi de curent 
blocarea tastelor se men､ine. La 
fiecare pornire nouă 
de program blocarea tastelor 
trebuie iară｠i activată.
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Când apar deficienye

ヽ Repara､iile ｠i interven､iile pot 
fi executate numai de către 
speciali｠ti. Pentru aceasta 
aparatul trebuie separat 
de re､ea. Se trage ｠techerul 
de re､ea sau se decuplează 
siguran､a. Se închide 
robinetul de apă.

ヽ În caz de deteriorare, în 
special a bordului de operare 
(crăpături, găuri, taste rupte) 
sau afectări ale func､iunii u｠ii, 
aparatul nu mai trebuie 
folosit. Scoate､i ｠techerul din 
priză sau opri､i siguran､a. 
Închide､i robinetul, chema､i 
serviciul pentru clien､i.

În caz de salubrizare

1. Face､i imediat neutilizabile 
aparatele scoase din uz 
pentru a exclude accidente 
ulterioare. 

2. Supune､i aparatul unei 
salubrizări reglementare.

m Avertizare
Pericol de rănire!

ヽ Ma｠ina de spălat vase ar 
trebui să fie deschisă numai 
pentru pu､in timp pentru 
încărcare ｠i descărcare, 
pentru a evita răniri 
ca de ex. prin împiedicare. 

ヽ Cu､itele ｠i alte ustensile 
cu vârfuri ascu､ite trebuie 
a｠ezate în sertarul pentru 
tacâmuri în pozi､ie orizontală.

ヽ Nu vă a｠eza､i ｠i nu sta､i 
pe u｠a deschisă.

ヽ Ave､i grijă la aparatele care 
stau separat, ca să nu 
supraîncărca､i co｠urile.

ヽ Dacă aparatul nu stă într-o 
ni｠ă ｠i este accesibil 
un perete lateral, zona 
balamalei u｠ii trebuie să fie 
mascată din motive 
de siguran､ă (pericol 
de rănire). Masca o pute､i 
ob､ine ca accesoriu special 
la serviciul pentru clien､i 
sau în comer､ul 
de specialitate.
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m Avertizare
Pericol de explozie!
Nu pune､i diluant în camera 
de spălare. Există pericol 
de explozie.

m Avertizare
Pericol de opărire!
În timpul desfă｠urării 
programului u｠a 
se va deschide cu grijă. Există 
pericolul ca din aparat să se 
stropească apă fierbinte.

m Avertizare
 Pericole pentru copii!

ヽ Folosi､i siguran､a pentru 
copii, dacă aceasta există. 
O descriere exactă găsi､i 
la sfâr｠itul instruc､iunii, 
în plic.

ヽ Nu permite､i copiilor să se 
joace cu ma｠ina sau să 
o deservească.

ヽ ｣ine､i copiii departe 
de substan､ele de cură､at 
｠i de limpezire. Acestea 
ar putea produce irita､ii 
în gură, faringe ｠i la ochi 
sau să ducă la asfixiere.

ヽ ｣ine､i copiii departe de u｠a 
deschisă a aparatului. În 
ma｠ina de spălat vase se pot 
afla piese mici, care pot fi 
înghi､ite de copii, iar apa din 
spa､iul interior nu este 
potabilă, ea ar putea con､ine 
resturi de detergent.

ヽ Fi､i aten､i la copii, să nu-｠i 
introducă mâna în tăvi､a 
pentru tablete 1B. Degetele 
mici s-ar putea prinde 
în ｠li､uri.

ヽ Ave､i grijă la aparatele 
montate la înăl､ime, ca la 
deschiderea ｠i închiderea 
u｠ii să nu se prindă sau să 
nu se strivească copiii între 
u｠a aparatului ｠i u｠a 
dulapului aflat dedesubt.

ヽ Copiii se pot închide în 
aparat (pericol de asfixiere) 
sau să ajungă într-o altă 
situa､ie de pericol. 
Din această cauză la 
aparatele care nu se mai 
folosesc: trage､i ｠techerul 
de re､ea, tăia､i ｠i îndepărta､i 
cablul de re､ea. Deteriora､i 
închizătoarea astfel ca u｠a 
să nu se mai închidă. 
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7  Protecyia mediului
ProtecYia mediului

Atât ambalajul aparatelor noi cât 
｠i aparatele vechi con､in materii prime 
valoroase ｠i materiale refolosibile.
Vă rugăm să salubriza､i fiecare parte 
separat după sorturi.
Despre căile actuale de salubrizare vă 
rugăm să vă informa､i la comerciantul 
dvs. de specialitate sau la administra､ia 
comunei sau a ora｠ului dvs.

Ambalajul

Toate păr､ile din material plastic ale 
aparatului sunt marcate cu un semn 
scurt normat interna､ional (de ex. >PS< 
polistirol). Astfel este posibilă 
la salubrizarea aparatului o separare 
după sorturi a de｠eurilor de material 
plastic.
Vă rugăm să respecta､i indica､iile 
de siguran､ă sub titlul „La livrare”.

Aparatele vechi

Vă rugăm să respecta､i indica､iile 
de siguran､ă sub titlul „La salubrizare”. 

*  Faceyi cunoutinyă 
cu aparatul

FaceYi cunoştinY< cu aparatul

Ilustra､iile panoului de deservire ｠i ale 
interiorului aparatului se găsesc în fa､ă 
în plic.
La diferitele pozi､ii se fac referiri în text.

Panoul de deservire

* În func､ie de model
** Numărul în func､ie de model

Acest aparat este marcat 
corespunzător directivei 
europene 2012/19/UE în privin､a 
aparatelor electrice ｠i electronice 
vechi (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). 
Directiva prescrie cadrul pentru o 
preluare înapoi, valabilă în 
întreaga UE, ｠i valorificarea 
aparatelor vechi.

( Comutatorul PORNIT/OPRIT
0 Taste de program **
8 Indicator „verifică alimentarea 

cu apă”
@ Indicatorul de umplere cu sare
H Indicatorul de nivel al substan､ei 

de limpezire
P Deschizător de u｠ă
X Preselec､ia timpului *
` Func､ii suplimentare **
h Tasta START
)" Indicatorul desfă｠urării programului
)* Afi｠ajul cu cifre
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Interiorul aparatului

* În func､ie de model

Meniul Vedere generală

Reglările le găsi､i în fiecare capitol.

* În func､ie de model

+  Instalayie 
de dedurificare/
Sarea specială

InstalaYie de dedurificare/Sarea special<

Pentru rezultate bune ale spălării ma｠ina 
de spălat vase are nevoie de apă 
moale, adică săracă în calciu, căci altfel 
se depun resturi albe de calciu pe vase 
｠i în interiorul ma｠inii.  
Apa din conductă peste 7° dH 
(1,2 mmol/l) trebuie dedurizată. Aceasta 
se realizează cu ajutorul sării speciale 
(sare de regenerare) în instala､ia 
de dedurificare a maﾃinii de spălat vase. 
Reglajul ｠i cantitatea de sare necesară 
depinde de gradul de duritate al apei 
dvs. de la robinet (vezi tabel).

Reglare

Cantitatea de sare de adăugat este 
reglabilă de la •:‹‹ până la •:‹ˆ.  
La valoarea de reglare •:‹‹ nu este 
necesară sarea.
1. Afla､i valoarea durită､ii apei dvs. de 

la robinet. Aici vă ajută întreprinderea 
de gospodărire a apei. 

2. Valoarea de reglare va fi luată din 
tabelul de durită､i ale apei.

3. Se închide u｠a.
4. Se porne｠te comutatorul PORNIT/

OPRIT (.
5. Se ､ine apăsată tasta 

de programe # ｠i se apasă tasta 
START h până când afi｠ajul 
cu cifre indică •:‹.... 

6. Se dă drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei # 
luminează ｠i în afi｠ajul cu cifre )* 
luminează valoarea instalată din 
fabrică •:‹….

1" Iluminatul interior *
1* Sertarul pentru tacâmuri
12 Co｠ul superior pentru vase
1: Bra､ele de stropire de sus
1B Tăvi､a pentru tablete
1J Deschidere de aspira､ie
1R Deschiderea pentru suflare 

(recipient din zeolit)
1Z Bra､ul de stropire de jos
1b Recipient de rezervă pentru sare 

specială
1j Sitele
9" Co｠ul inferior pentru vase
9* Recipient de rezervă pentru 

substan､a de limpezire
92 Camera substan､ei de cură､at
9: Zăvor de închidere pentru camera 

substan､ei de cură､at
9B Plăcu､a de tip

• Duritatea apei •:‹‹ - •:‹ˆ
š Uscare intensivă š:‹‹ - š:‹‚
§ Substan､ă de limpezit §:‹‹ - §:‹‡
‘ Apa caldă ‘:‹‹ - ‘:‹‚*
˜ Oprirea automată ˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
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Pentru a modifica reglajul:
1. Se apasă tasta de programe 3.

Cu fiecare apăsare a tastei valoarea 
de instalare cre｠te cu o treaptă; 
dacă se atinge valoarea •:‹ˆ 
indicatorul sare din nou la •:‹‹ 
(oprit).

2. Se apasă tasta START h. 
Valoarea reglată este memorată 
în aparat.

Tabelul durităyii apei

Folosirea de sare specială

Umplerea sării speciale trebuie făcută 
întotdeauna înaintea pornirii aparatului. 
A｠a se ajunge ca solu､ia de sare 
vărsată să poată fi spălată imediat ｠i să 
nu apară fenomenul de coroziune 
în recipientul de spălare.
1. De｠uruba､i capacul recipientului 

de rezervă 1b.
2. Umple､i recipientul de sare cu apă 

(necesar numai la prima punere 
în func､iune). 

3. Apoi turna､i sare specială (nu sare 
de bucătărie sau tablete). 
Apa va fi înlocuită ｠i se va scurge. 

Îndată ce indicatorul de umplere 
cu sare @ luminează în panoul 
de operare, ar trebui adăugată din nou 
sare specială.

* În func､ie de model

Folosirea de substanye 
de curăyare cu componente 
de sareSubstan､ă de cură､at cu componente de sare

La folosirea de substan､e de cură､at 
combinate cu componente de sare se 
poate în general renun､a la sare 
specială până la o duritate a apei 
de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 
3,7 mmol/l). La durită､i ale apei 
de peste 21° dH este necesară ｠i aici 
folosirea de sare specială.
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Oprirea indicatorului 
de umplere cu sare / 
dedurizareOprirea indicatorului de dedurizare

Dacă indicatorul de umplere 
cu sare @ deranjează 
(de ex. la folosirea de substan､e 
de cură､are combinate cu componente 
de sare), el poate fi oprit.
ヽ Se procedează cum este descris 

la „Reglarea instala､iei 
de dedurificare” ｠i se pozi､ionează 
valoarea pe •:‹‹.  
Astfel instala､ia de dedurizare 
｠i indicatorul de umplere cu sare 
sunt oprite.

m Atenyie
Nu introduce､i niciodată solu､ie 
de cură､at în compartimentul pentru 
sare specială. Prin aceasta pute､i 
deteriora instala､ia de dedurificare.

,  Substanyă de limpezit
SubstanY< de limpezit 

Îndată ce luminează pe plăcu､ă 
indicatorul de adăugare 
de limpezitor H, mai există o rezervă 
de solu､ie de limpezire pentru 1-2 
spălări. Ar trebui adăugată solu､ie 
de limpezire.
Substan､a de limpezire este necesară 
pentru vase fără pată ｠i pahare 
transparente. Folosi､i numai substan､e 
de limpezire pentru ma｠inile casnice 
de spălat vase.
Detergen､i combina､i cu componente 
de limpezire pot fi folosi､i numai până 
la o duritate a apei de 21° dH (37° fH, 
26° Clarke, 3,7 mmol/l). La durită､i ale 
apei de peste 21° dH este ｠i aici 
necesară folosirea substan､ei 
de limpezire.

1. Deschide､i recipientul de 
rezervă 9* apăsând ｠i ridicând 
eclisa de pe capac.

2. Turna､i cu grijă substan､ă 
de limpezire până la semnul max. 
al deschiderii de umplere.

3. Se închide capacul până când se 
aude că s-a fixat.

4. ‾terge､i substan､a de limpezire 
vărsată, dacă este cazul, cu o cârpă, 
pentru ca la următoarea spălare să 
nu se formeze spumă excesivă.
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Reglarea cantitatea 
de substanyă de limpezire

Cantitatea de substan､ă de limpezire 
de adăugat este reglabilă de la §:‹‹ 
până la §:‹‡. Pozi､iona､i cantitatea de 
limpezitor de adăugat la §:‹… pentru a 
ob､ine un rezultat foarte bun al uscării. 
Din fabrică este deja reglată 
treapta §:‹….
Modifica､i cantitatea de substan､ă 
de limpezire numai dacă pe vase rămân 
dungi (se reglează o treaptă mai jos) 
sau pete de apă (se reglează o treaptă 
mai sus).
1. Se închide u｠a.
2. Se porne｠te comutatorul PORNIT/

OPRIT (.
3. Se ､ine apăsată tasta 

de programe # ｠i se apasă tasta 
START h până când afi｠ajul 
cu cifre indică •:‹....

4. Se dă drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei # 
luminează ｠i în afi｠ajul cu cifre )* 
luminează valoarea instalată din 
fabrică •:‹….

5. Se apasă tasta de programe # 
până când la afi｠ajul cu cifre )* 
apare valoarea reglată din 
fabrică §:‹….

Pentru a modifica reglajul:
1. Se apasă tasta de programe 3.

Cu fiecare apăsare a tastei valoarea 
instalată se majorează cu o treaptă; 
dacă se atinge valoarea §:‹‡, 
indicatorul sare din nou la §:‹‹ 
(oprit). 

2. Se apasă tasta START h. 
Valoarea de reglare este în memorie. 

Oprirea indicatorului 
de adăugare substanyă 
de limpezire

Dacă indicatorul de adăugare substan､ă 
de limpezire H deranjează 
(de ex. la utilizarea de substan､ă 
de cură､are combinată cu componente 
de limpezire), el poate fi oprit.
ヽ Se procedează cum este descris 

la „Reglarea cantită､ii de substan､ă 
de limpezire” ｠i se pozi､ionează 
valoarea pe §:‹‹.  

Astfel indicatorul de adăugare substan､ă 
de limpezire H este oprit.
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- Vasele
Vasele

Nu sunt indicate

ヽ Tacâmurile ｠i vasele din lemn. 
ヽ Pahare sensibile de decor, vasele 

artizanale ｠i antice. Decorurile 
nu sunt rezistente la spălarea 
cu ma｠ina.

ヽ Păr､i din materiale plastice 
nerezistente la căldură.

ヽ Vasele din cupru ｠i alamă.
ヽ Vase murdărite cu cenu｠ă, ceară, 

unsoare minerală sau vopsea.
Decorurile pe sticlă, piesele din aluminiu 
｠i de argint pot avea tendin､ă 
de colorare sau albire la spălare. ‾i 
anumite sorturi de sticlă (ca 
de ex. obiecte din cristal) se pot tulbura 
după câteva spălări.

Stricăciuni ale sticlei 
ui vaselor

Cauze:
ヽ Felul sticlei ｠i procedeul 

de producere a sticlei.
ヽ Compozi､ia chimică a solu､iei 

de cură､at.
ヽ Temperatura apei programului 

de spălare.
Recomandare:
ヽ Se vor folosi numai sticlă ｠i por､elan, 

care au fost desemnate 
de producător ca fiind rezistente 
la spălarea în ma｠ina de spălat.

ヽ Se va folosi substan､ă de cură､are 
care este marcată ca protectoare 
pentru vase.

ヽ Vasele din sticlă ｠i tacâmurile se vor 
scoate cât se poate de curând din 
maﾃina de spălat vase.

Auezarea

1. Îndepărta､i resturi de mâncare 
grosiere. Nu este necesară 
prespălarea sub apă curentă.

2. A｠eza､i vasele astfel ca
– să stea sigur ｠i să nu se 

răstoarne.
– toate vasele să stea 

cu deschiderea în jos.
– vasele convexe sau concave să 

stea oblic pentru ca apa să se 
poată scurge.

– să nu împiedice rota､ia bra､elor 
de stropire 1: ｠i 1Z.

Piese mici de veselă nu ar trebui spălate 
în ma｠ina de spălat vase, pentru că ele 
pot cădea u｠or din co｠uri.

Scoaterea

Pentru a se evita căderea de stropi 
de apă din co｠ul de sus pe vasele din 
co｠ul de jos se recomandă ca aparatul 
să fie golit de jos în sus.
Vesela fierbinte este sensibilă la ｠ocuri! 
Din acest motiv lăsa､i-o în ma｠ina 
de spălat vase să se răcească după 
terminarea programului, până când 
o pute､i apuca bine cu mâna.

Indicayie
După sfâr｠itul programului se mai pot 
vedea picături de apă în interiorul 
aparatului. Aceasta nu are niciun efect 
asupra uscării veselei.
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Ceuti ui pahare

Co｠ul superior pentru vase 12

Indicayie
Ave､i grijă să nu fie vase deasupra 
lăca｠ului în tăvi､a pentru tablete 1B. 
Acestea ar putea să blocheze capacul 
compartimentului de detergent 92.

Oale ui cratiye

Co｠ul de vase de jos 9"

Sfat util
Vasele foarte murdare (oale) ar trebui 
să le pune､i în co｠ul de jos. Datorită 
jetului de stropire mai puternic ob､ine､i 
un rezultat mai bun al spălării.

Sfat util
Alte exemple privind modul în care 
pute､i aranja vasele în spălător în mod 
optim le găsi､i pe pagina noastră 
de Internet, pe care le pute､i descărca 
în mod gratuit. Adresa de Internet 
o găsi､i pe verso-ul acestei instruc､iuni 
de utilizare.
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Sertarul pentru tacâmuri

A｠eza､i tacâmurile în sertarul pentru 
tacâmuri 1* a｠a cum este ilustrat. 
A｠ezarea separată u｠urează scoaterea 
lor după spălare.
Sertarul poate fi scos.

În func､ie de model suporturile laterale 
pot fi rabatate în jos, pentru a ob､ine mai 
mult loc pentru tacâmuri mai înalte. 
Rândurile de ､epi din fa､ă pot fi rabatate 
pentru a putea introduce mânere mai 
late. 

｣epi rabatabilixepi rabatabili *

* În func､ie de model
｣epii sunt rabatabili, pentru ordonarea 
mai bună a oalelor, castroanelor 
｠i paharelor.

Suport pentru piese mărunte *Suport pentru piese mărunte

* În func､ie de model
În acesta pot fi ､inute în siguran､ă piese 
mici cum ar fi cupe, capace, etc.
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Reglarea înălyimii couului

Co｠ul de vase superior 12 poate fi 
mutat în înăl､ime în 3 trepte, pentru 
a crea loc fie în co｠ul superior, fie 
în co｠ul inferior.

Înăl､imea aparatului 81,5 cm

1. Trage､i co｠ul superior pentru vase 
în afară 12. 

2. Pentru coborâre apăsa､i succesiv 
spre interior cele două mânere de 
pe partea stângă ｠i partea dreaptă 
a co｠ului. ｣ine､i în acest timp co｠ul 
lateral de partea de sus ca să 
nu cadă brusc în jos.

3. Pentru ridicare apuca､i co｠ul lateral 
de marginea se sus ｠i ridica､i-l.

4. Înainte de a-l introduce, asigura､i-vă 
că el se află la aceeaui înălyime 
în ambele păr､i. Altfel u｠a aparatului 
nu se poate închide ｠i bra､ul 
de stropire de sus nu va avea 
legătură cu circuitul de apă. 

.  Detergent
Detergent

Pentru maﾃina de spălat vase pute､i 
folosi tablete precum ｠i substan､ă 
de cură､at sub formă de pulbere 
sau lichidă, dar în nici un caz detergent 
pentru spălare manuală. În func､ie de 
gradul de murdărire doza poate fi 
potrivită individual cu pulbere sau cu 
detergent lichid. Tabletele con､in pentru 
toate sarcinile de cură､are o cantitate 
suficient de mare de substan､e active. 
Detergen､i moderni, eficien､i, folosesc 
cu preponderen､ă o re､etă alcalină 
redusă cu fosfat ｠i enzime. Fosfa､ii 
neutralizează calciul în apă. Enzimele 
descompun amidonul ｠i dizolvă 
albumina. Rareori se găsesc detergen､i 
fără fosfa､i. Acestea au o capacitate mai 
slabă de neutralizare a calciului ｠i 
necesită o cantitate mai mare a dozei. 
Pentru îndepărtarea petelor colorate 
(de ex. ceai, ketchup) se folosesc cel 
mai adesea substan､e de albit pe bază 
de oxigen.

Indicayie
Pentru un rezultat bun al spălării 
respecta､i întocmai indica､iile de 
pe ambalajul detergentului!
În caz de alte întrebări, vă recomandăm 
să vă adresa､i la serviciile 
de consultan､ă ale producătorilor.

m Avertizare – Acorda､i aten､ie 
indica､iilor de siguran､ă ｠i de utilizare 
de pe ambalajul produselor de cură､at 
｠i de limpezire.

Co｠ul 
superior

Co｠ul 
inferior

Treapta 1 max. ø 14 cm 30 cm

Treapta 2 max. ø 16 cm 28 cm

Treapta 3 max. ø 19 cm 25 cm
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Turnayi substanyă de curăyat

1. În cazul în care camera pentru 
substan､a de cură､at 92 mai este 
închisă, ac､iona､i zăvorul 9: pentru 
a o deschide.
Pune､i substan､a de cură､at numai 
în caseta uscată 92 (tableta 
se a｠ează transversal, 
nu pe verticală). Dozare: vezi 
indica､iile producătorului de 
pe ambalaj. 
Grada､iile de dozare din cutia 
substan､ei de cură､at 92 vă ajută să 
introduce､i cantitatea corectă 
de substan､ă de cură､at sub formă 
de pulbere sau în stare lichidă.
În mod normal este suficientă 
o cantitate de 20 ml–25 ml 
la o murdărire normală. În cazul 
folosirii de tablete este suficientă 
o tabletă.

2. Se închide capacul cutiei 
de substan､ă de cură､at prin 
împingere în sus, până când 
închizătoarea se blochează fără 
probleme.

Cutia de substan､ă de cură､at se 
deschide automat la momentul optim 
în func､ie de program. Substan､a 
de cură､at sub formă de pulbere 
sau lichidă se repartizează în aparat 
｠i se dizolvă, tableta cade în tăvi､a 
tabletei de cură､at ｠i acolo este 
dizolvată ｠i dozată. 

Sfat util
La vasele pu､in murdare în mod obi｠nuit 
este suficientă o cantitate mai mică 
de substan､ă de cură､at decât cea 
indicată. 
Mijloace de cură､are ｠i îngrijire potrivite 
pot fi procurate online prin pagina 
noastră de Internet sau de la serviciul 
nostru pentru clien､i (vezi pagina din 
spate). 
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Detergent combinat

Pe lângă detergen､ii tradi､ionali (Solo) se 
oferă o serie de produse cu func､ii 
suplimentare. Aceste produse con､in 
adesea pe lângă detergent ｠i substan､ă 
de limpezire ｠i înlocuitori de sare (3in1) 
｠i în func､ie de combina､ie (4in1, 5in1, 
etc) alte componente suplimentare 
ca de ex. protector pentru sticlă sau 
luciu pentru o､el inoxidabil. Detergen､ii 
combina､i func､ionează numai până la 
un anumit grad de duritate (de cele mai 
multe ori 21°dH). Peste această limită 
trebuie adăugată sare ｠i substan､ă 
de limpezire. 
Îndată ce se folosesc detergen､i 
combina､i, programul de spălare 
se adaptează în a｠a fel, încât 
să se ob､ină mereu cel mai bun rezultat 
posibil de spălare ｠i uscare.

m Avertizare – Nu a｠eza､i piese mici 
de spălat în tăvi､a pentru prinderea 
tabletei 1B; prin aceasta se împiedică 
dizolvarea uniformă a tabletei.

m Avertizare – Dacă dori､i să mai 
adăuga､i vase după pornirea 
programului, nu folosi､i tăvi､a 
de prindere a tabletei 1B ca mâner 
pentru co｠ul superior. Tableta s-ar putea 
găsi deja în tăvi､ă ｠i a､i putea veni 
în contact cu tableta par､ial dizolvată.

Indicayii
ヽ Rezultate optime de spălare 

｠i uscare le ob､ine､i prin folosirea 
de detergen､i solo în legătură 
cu folosirea separată de sare 
｠i substan､ă de limpezit.

ヽ La programe scurte este posibil 
ca tabletele să nu dezvolte întregul 
efect de cură､are datorită 
comportamentului diferit la dizolvare 
｠i să rămână resturi de detergent 
nedizolvat. Pentru aceste programe 
sunt mai indicate detergen､i sub 
formă de pulbere.

ヽ La programul „Intensiv” (la anumite 
modele) este suficientă doza de 
o tabletă. La folosirea de detergent 
sub formă de pulbere pute､i presăra 
suplimentar pu､in detergent pe u｠a 
interioară a aparatului.

ヽ ‾i atunci când indicatorul Adaugă 
limpezitor ｠i/sau sare luminează, 
programul de spălare se desfă｠oară 
irepro｠abil, dacă se folosesc 
detergen､i combina､i.

ヽ În cazul folosirii de detergen､i 
cu înveli｠ de protec､ie solubil în apă: 
apuca､i înveli｠ul numai cu mâinile 
uscate ｠i pune､i detergentul numai 
în compartimentul pentru detergen､i 
perfect uscat, altfel se poate ajunge 
la lipiri.

ヽ În cazul în care trece､i de detergen､i 
combina､i la detergent solo, ave､i 
în vedere ca instala､ia 
de dedurificare ｠i cantitatea 
de substan､ă de limpezire să fie 
reglate la valoarea corectă.
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/  Centralizator al programelor
Centralizator al programelor

În acest centralizator este reprezentat numărul maxim de programe posibile. 
Programele corespunzătoare aparatului ui configurayia lor vă rugăm a le vedea 
la panoul dvs. de deservire.

 

Felul veselei Felul murdăririi Programul Func､ii 
suplimentare 
posibile

Desfă｠urarea 
programului

oale, tigăi, vase ｢i 
tacâmuri 
nesensibile

resturi de alimente 
arse sau uscate care 
sunt bine lipite, cu 
conｦinut de amidon 
sau de albumină

¹
Auto 65° - 75°

toate
Se optimizează cu ajutorul 
senzorilor corespunzător 
murdăririi.Á

Auto 45° - 65°
toate

vase mixte 
｢i tacâmuri

resturi de alimente 
obi｢nuite în menaj, 
u｢or uscate

Á
Auto 45° - 65°

toate
Se optimizează cu ajutorul 
senzorilor corespunzător 
murdăririi.

â / à
Eco 50°

toate

Prespălare
Spălare 50°
Spălare intermediară
Limpezire 35°
Uscare

vase ｢i tacâmuri 
nesensibile

resturi de alimente 
arse sau uscate care 
sunt bine lipite, cu 
conｦinut de amidon 
sau de albumină

± / °
Super 60°

toate

Spălare 60°
Spălare intermediară
Limpezire 60°
Uscare

vase ｢i tacâmuri 
sensibile, 
material plastic ｢i 
pahare sensibile 
la temperatură

resturi de alimente 
proaspete, puｦin 
adezive

É
Auto 35° - 45°

Zona intensivă
Economie de timp
Energy Save
Încărcare 
pe jumătate
Uscare lucioasă

Se optimizează cu ajutorul 
senzorilor corespunzător 
murdăririi.

vase mixte 
｢i tacâmuri

resturi de alimente 
obi｢nuite în menaj, 
u｢or uscate

Û
Noapte

Zona intensivă
Încărcare 
pe jumătate
Igiena
Uscare lucioasă

Prespălare
Spălare 50°
Spălare intermediară
Limpezire 35°
Uscare
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Selectarea programului

În func､ie de felul veselei ｠i de gradul 
de murdărire pute､i alege un program 
potrivit.

Indicayii pentru institutele de 
testare

Institutele de testare primesc indica､ii 
pentru verificări comparative (de ex. 
conform EN60436). 
Aici este vorba de condi､iile pentru 
efectuarea testelor, nu despre rezultate 
sau de valori de întrebuin､are. 
Cerere prin E-Mail către:
dishwasher@test-appliances.com
Sunt necesare numărul de produs 
(ENr.) ｠i numărul de fabrica､ie (FD), pe 
care le găsi､i pe plăcu､a de tip 9B de 
pe u｠a aparatului. 

0  Funcyii suplimentare
FuncYii suplimentare

* în func､ie de model
Reglabil cu ajutorul tastelor de func､ii 
suplimentare `.

Å Economie de timp 
(VarioSpeedPlus) *Economie de timp (VarioSpeedPlus)

Cu func､ia >>Economie de timp<< poate 
fi scurtat timpul în func､ie de programul 
de spălare ales cu cca. 20% până 
la 66%. Pentru a ob､ine rezultate optime 
de cură､are ｠i uscare în cazul unei 
durate scurtate, se va majora consumul 
de apă ｠i de energie.

Încărcare pe jumătate§ Încărcare pe jumătate *

Dacă ave､i pu､ine vase de spălat 
(de ex. pahare, ce｠ti, farfurii), pute､i 
comuta la „jumătate încărcătură”. Cu 
aceasta economisi､i apă, energie 
｠i timp. Pentru spălare pune､i în cutia 
substan､ei de cură､are ceva mai pu､ină 
substan､ă decât cantitatea recomandată 
pentru o încărcătură completă a ma｠inii.

μ IgienaPlus (HygienePlus) *IgienaPlus (HygienePlus)

Cu această func､ie se cresc 
temperaturile ｠i se men､in extra lungi, 
pentru a ob､ine o putere de dezinfec､ie 
definită. Prin folosirea continuă a acestei 
func､ii se ob､ine o stare de igienă mai 
ridicată. Această func､ie suplimentară 
este ideală de ex. pentru funduri de 
tocat sau pentru sticle pentru sugari.

Ï Zona intensivă *Zona intensivă

Perfectă pentru încărcare mixtă. Pute､i 
spăla oale ｠i tigăi murdărite mai tare 
în co｠ul inferior împreună cu vase 
normal murdare în co｠ul superior. 
Presiunea de stropire în co｠ul inferior va 
fi intensificată, iar temperatura 
de spălare ceva mai ridicată. 

ï Uscare lucioasă *Uscare lucioasă

Prin cre｠terea cantită､ii de apă în timpul 
spălării ｠i prelungirea fazei de uscare se 
evită petele ｠i se îmbunătă､e｠te 
rezultatul uscării. Consumul de energie 
este u｠or crescut. Pentru func､ia de 
uscare lucioasă se recomandă 
limpezitor (｠i în cazul folosirii de 
substan､e de cură､are combinate).
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1  Utilizarea aparatului
Utilizarea aparatului

Datele programului

Datele de program (valori de consum) 
le găsi､i în instruc､iunea scurtă. Ele 
se referă la condi､ii normale ｠i 
la valoarea reglată pentru duritatea 
apei •:‹…. Diferi､i factori de influen､ă 
ca de ex. temperatura apei 
sau presiunea în conductă pot duce 
la abateri.

AquasensorAquasensor *

* În func､ie de model
Aqua-senzorul este un dispozitiv 
de măsurare optic (barieră luminoasă), 
cu care se măsoară gradul de tulburare 
al apei de spălat.
Folosirea aqua-senzorului este specifică 
programului. Dacă aqua-senzorul este 
activ, poate fi preluată apă „curată” 
în următoarea baie de spălare 
｠i consumul de apă va fi scăzut cu 3–
6 litri. Dacă murdărirea este mai 
puternică, apa va fi pompată ｠i înlocuită 
cu apă proaspătă. În programele 
automate temperatura ｠i durata vor 
fi suplimentar potrivite cu gradul 
de murdărire.

Uscare cu zeolith

Aparatul este echipat cu un rezervor din 
zeolith. Zeolit este un mineral, care 
poate acumula umiditate ｠i căldură 
｠i apoi să le elibereze din nou. 
În etapa de cură､are această energie 
calorică se folose｠te pentru uscarea 
mineralului ｠i pentru încălzirea apei 
de spălare. 
În timpul fazei de uscare umiditatea din 
camera de spălare se înmagazinează 
în mineral ｠i este eliberată energia 
calorică. Această energie calorică 
eliberată este suflată cu aer uscat 
în camera de spălare. În acest fel este 
posibilă o uscare mai rapidă 
｠i îmbunătă､ită.
Aceste procese sunt astfel 
economisitoare de energie.

m Atenyie
Vă rugăm să ave､i grijă, ca orificiul 
de aspirare 1J să rămână liber, iar 
în co｠ul de vase de jos în dreapta spate 
să nu se afle piese de veselă sensibile 
la căldură deasupra orificiului 
de suflare 1R.

m Avertizare – Pericol de rănire!
Nu atinge､i orificiul de suflare 1R. 
Orificiul de suflare se încălze｠te 
｠i în afară de aceasta orice modificare 
a acestuia duce la un caz de service 
costisitor.
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Pornirea aparatului

1. Se deschide robinetul de apă 
complet.

2. Se porne｠te comutatorul PORNIT/
OPRIT (. 
Indicatorul programului Eco 50° 
clipe｠te. Acest program rămâne 
selectat, dacă nu se apasă o altă 
tastă de program 0. În afi｠ajul 
cu cifre )* clipe｠te durata 
aproximativă a programului.

3. Apăsa､i tasta START h. 
Se porne｠te desfă｠urarea 
programului.

Indicayie
- pentru utilizarea maｰinii de spălat 
vase în condiyii de protecyie a 
mediului:
Din motive ecologice se 
preprogramează programul Eco 50° la 
fiecare pornire a aparatului. Aceasta 
menajează resursele mediului ｠i nu în 
ultimul rând, buzunarul dvs.
Programul Eco 50° este un program 
deosebit de protecyie a mediului. El 
este „programul standard” conform 
decretului UE 1016/2010, care 
reprezintă în modul cel mai eficient 
ciclul standard de spălare a vaselor 
normal murdare ui consumul combinat 
de energie ui apă pentru spălarea 
acestui fel de vase.

Indicatorul desfă｠urării programuluiIndicatorul desfăuurării 
programului )"

Indicatorul timpului rămas

La selectarea programului apare restul 
de timp de desfă｠urare a programului 
în afi｠ajul cu cifre )*. 
Durata va fi determinată în timpul 
programului de temperatura apei, 
de cantitatea de vase precum 
｠i de gradul de murdărire ｠i poate varia 
(în func､ie de programul ales).

Preselec､ia timpuluiPreselecyia timpului *

* În func､ie de model
Pute､i amâna pornirea programului 
în pa｠i de câte o oră până la 24 de ore.
1. Se închide u｠a.
2. Se porne｠te comutatorul PORNIT/

OPRIT (.
3. Se apasă tasta X + până când 

indicatorul cu cifre )* sare la œ:‹‚.
4. Se apasă tasta X + sau – 

de atâtea ori, până când ora indicată 
corespunde dorin､elor dvs.

5. Se apasă tasta START h, 
preselec､ia timpului este activată.

6. Pentru ｠tergerea preselec､iei timpului 
se apasă tasta X + sau – 
de atâtea ori, până când în afi｠ajul 
cu cifre )* apare œ:‹‹.
Până la start dvs. pute､i modifica 
arbitrar selectarea dvs. de program.

Sfâruitul programului

Programul este terminat, când în afi｠ajul 
cu cifre )* apare valoarea ‹:‹‹.  

-/, Vasele dvs. tocmai se spală.

5/% Vasele dvs. se limpezesc.

=/< Vasele dvs. deja se usucă.
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Oprire automată după 
terminarea programului sau 
iluminatul interior*Oprire automată / Iluminatul interior

* în func､ie de model
Pentru a economisi energie, maﾃina de 
spălat vase poate fi oprit automat 1 min 
sau 120 min după terminarea 
programului.
Reglarea este selectabilă de la ˜:‹‹ 
până la ˜:‹ƒ.

1. Se închide u｠a.
2. Se porne｠te comutatorul PORNIT/

OPRIT (.
3. Se ､ine apăsată tasta 

de programe # ｠i se apasă tasta 
START h până când afi｠ajul 
cu cifre indică •:‹... .

4. Se dă drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei # 
luminează ｠i în afi｠ajul cu cifre )* 
luminează valoarea instalată din 
fabrică •:‹….

5. Apăsa､i tasta de programe # de 
atâtea ori, până când în afi｠ajul cu 
cifre )* apare valoarea ˜:‹... .

Pentru a modifica reglajul:
1. Se apasă tasta de programe 3.

Cu fiecare apăsare a tastei valoarea 
de instalare cre｠te cu o treaptă; 
dacă se atinge valoarea ˜:‹ƒ 
indicatorul sare din nou la ˜:‹‹. 

2. Se apasă tasta START h. 
Valoarea de reglare este în memorie. 

Opriyi aparatul

La pu､in timp după terminarea 
programului:
1. Se opre｠te comutatorul PORNIT/

OPRIT (.
2. Se închide robinetul de apă (nu este 

cazul la Aqua-Stop).
3. Se scot vasele după ce s-au răcit.

Indicayie
Lăsa､i aparatul să se răcească pu､in 
după terminarea programului înainte de 
a-l deschide. Astfel evita､i, ca să iasă 
aburul ｠i să deterioreze în timp mobila 
dvs.

˜:‹‹ Aparatul nu se opre｠te automat.
Iluminatul interior 1" este aprins, 
când u｠a este deschisă indiferent 
dacă întrerupătorul PORNIT/
OPRIT ( este deschis sau 
închis. Când u｠a este închisă, 
iluminatul este oprit. În cazul în 
care u｠a stă deschisă mai mult de 
60 min., iluminarul se opre｠te 
automat. Iluminatul interior 1" 
func､ionează numai la valoarea de 
reglare ˜:‹‹.

˜:‹‚ Aparatul se opre｠te după 1 min.
˜:‹ƒ Aparatul se opre｠te după 120 min.
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Întreruperea programului

1. Se opre｠te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.
Indicatoarele luminoase se sting. 
Programul rămâne salvat. 
Când a fost deschisă u｠a aparatului 
în timp ce acesta este racordat 
la apă caldă sau în timp 
ce spălătorul este încălzit, u｠a 
aparatului trebuie întâi sprijinită 
câteva minute ｠i abia apoi închisă. 
Altfel u｠a aparatului se poate 
deschide prin expansiune 
(suprapresiune) sau apa poate ie｠i 
din aparat.

2. Pentru continuarea programului 
se porne｠te din nou comutatorul 
PORNIT/OPRIT (.

Întreruperea programuluiÎntreruperea programului 
(Reset)

1. Se apasă tasta START h 
cca. 3 secunde.
Afi｠ajul cu cifre )* indică ‹:‹‚.

2. Desfă｠urarea programului durează 
cca. 1 minut. În indicatorul 
cu cifre )* apare ‹:‹‹.

3. Se opre｠te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.

Schimbarea programului

După apăsarea tastei START h 
nu mai este posibilă modificarea 
programului.
O schimbare a programului este 
posibilă numai prin întreruperea 
programului (Reset).

Uscare intensivă

La limpezire se lucrează cu temperatură 
înaltă ｠i astfel se ob､ine un rezultat 
îmbunătă､it al uscării. Durata poate 
cre｠te u｠or. (Aten､ie la vasele sensibile!)
1. Se închide u｠a.
2. Se porne｠te comutatorul PORNIT/

OPRIT (.
3. Se ､ine apăsată tasta 

de programe # ｠i se apasă tasta 
START h până când afi｠ajul 
cu cifre )* indică •:‹.... 

4. Se dă drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei # 
luminează ｠i în afi｠ajul cu cifre )* 
luminează valoarea instalată din 
fabrică •:‹….

5. Se apasă tasta de programe # 
până când la afi｠ajul cu cifre )* 
apare valoarea reglată din 
fabrică š:‹‹.  

Pentru a modifica reglajul:
1. Prin apăsarea tastei 3 pute､i 

porni š:‹‚ sau pute､i opri š:‹‹ 
uscarea intensivă.

2. Se apasă tasta START h.
Valoarea de reglare este în memorie. 
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2  Curăyarea ui 
întreyinerea

Cur<Yarea şi întreYinerea

Un control ｠i o între､inere regulată 
a aparatului dvs. ajută la prevenirea 
defec､iunilor. Aceasta economise｠te 
timp ｠i supărări.

Starea generală a mauinii

ヽ Se verifică dacă sunt depuneri 
de grăsime ｠i de calcar în camera 
de spălare.

Dacă găsi､i astfel de depuneri, atunci:
ヽ se umple camera pentru detergent 

cu detergent. Aparatul fără vase se 
porne｠te cu programul cu cea mai 
mare temperatură de spălare.

Pentru cură､area aparatului se vor folosi 
numai detergen､i indica､i special pentru 
ma｠ina de spălat vase/pentru aparate.
ヽ Pentru a păstra performan､ele 

aparatului dumneavoastră un timp 
mai îndelungat, cură､a､i aparatul în 
mod regulat cu un detergent special 
pentru ma｠ini de spălat.

ヽ Pentru ca garnitura u｠ii să rămână 
mereu curată ｠i igienică, cură､a､i 
regulat cu o cârpă udă ｠i pu､in 
detergent.

ヽ La o perioadă mai mare de oprire 
lăsa､i u｠a pu､in deschisă, ca să nu 
se formeze un miros neplăcut.

Nu folosi､i niciodată un cură､ător 
cu aburi pentru cură､area ma｠inii dvs. 
de spălat vase. Producătorul 
nu răspunde pentru eventuale avarii 
consecutive.
‾terge､i regulat fa､a aparatului dvs. 
｠i panoul de operare cu o cârpă pu､in 
umedă; apa ｠i pu､in detergent sunt 
suficiente. Evita､i bure､i cu suprafa､ă 
aspră ｠i detergen､ii spuman､i, ambele 
pot duce la zgârierea suprafe､elor.
La aparatele din o､el inoxidabil: evita､i 
cârpele din burete sau spăla､i-le 
pe acestea temeinic de mai multe ori 
înainte de prima folosire pentru a evita 
coroziunea.

m Avertizare – Pericol pentru 
sănătate

Nu folosi､i niciodată alte materiale de 
cură､are casnice de ex. cu con､inut de 
clor! 

Sarea specială ui substanya 
de limpezire

ヽ Se controlează indicatorul 
de nivel @ ｠i H. Dacă este cazul 
se adaugă sare ｠i/sau substan､ă 
de limpezire.
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Sitele

Sitele 1j ､in murdăriile grosiere din 
apa de spălat la depărtare de pompă. 
Aceste murdării pot astupa pompa.
Sistemul de site constă dintr-o sită 
grosieră, o sită plană fină ｠i o microsită.
1. După fiecare spălare se controlează 

sita, dacă are resturi.
2. Cilindrul sitelor se rote｠te a｠a cum 

este ilustrat ｠i se scoate.

3. Se îndepărtează eventualele resturi 
｠i se cură､ă sitele sub apă curentă.

4. Sistemul de site se montează din 
nou în ordine inversă avându-se grijă 
ca după închidere marcajele 
săge､ilor să fie fa､ă în fa､ă.

Brayele de stropire

Calcarul ｠i murdăriile din apa de spălat 
pot bloca duzele ｠i rezemările bra､elor 
de stropire 1: ｠i 1Z.
1. Se controlează duzele de ie｠ire ale 

bra､elor de stropire, dacă nu sunt 
astupate.

2. De｠uruba､i bra､ele stropitoare de sus 
1: (1/4 rota､ie).

3. Bra､ul de stropire de jos 1Z 
se trage în sus.

4. Se cură､ă bra､ele de stropire sub 
apă curentă.

5. Bra､ele de stropire se fixează 
în loca｠uri respectiv se în｠urubează.
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3  Ce-i de făcut în caz de 
defecyiune?

Ce-i de f<cut în caz de defecYiune?

Conform experien､ei multe deficien､e 
care apar în func､ionarea zilnică, pot fi 
remediate chiar de dvs. Aceasta 
economise｠te cheltuieli ｠i este sigur că 
ma｠ina vă stă iară｠i repede la dispozi､ie. 
În centralizatorul care urmează găsi､i 
cauzele posibile ale deficien､elor de 
func､ionare ｠i indica､ii ajutătoare pentru 
remedierea acestora.

Indicayie
În cazul în care aparatul s-ar opri în 
timpul spălării vaselor din motive 
neclare sau nu porne｠te, executa､i mai 
întâi func､ia de întrerupere a programului 
(Reset). 
(Vezi capitolul Utilizarea aparatului)

m Avertizare – Gândi､i-vă 
la următoarele: repara､iile trebuie făcute 
numai de către speciali｠ti. În cazul 
în care este necesară schimbarea unei 
piese, se va avea grijă să fie folosite 
numai piese originale. Prin repara､ii 
neautorizate sau prin folosirea de piese 
de schimb neoriginale pot apărea 
stricăciuni considerabile ｠i pericole 
pentru utilizator.

Pompa de evacuare a apei 
murdare

Resturi de mâncare brute sau corpuri 
străine, care nu au fost re､inute de site, 
pot bloca pompa de evacuare. Apa de 
spălare se află atunci deasupra sitei. 

m Avertizare – Pericol de tăiere!
Fi､i aten､i la cură､area pompei de 
evacuare, să nu vă răni､i cu cioburi de 
sticlă sau obiecte ascu､ite.

În acest caz:
1. Aparatul trebuie în mod obi｠nuit să 

fie mai întâi separat de re､eaua de 
curent.

2. Scoate､i co｠ul superior 12 ｠i co｠ul 
inferior 9".

3. Demonta､i sita 1j.
4. Se scoate apa folosindu-se eventual 

un burete.
5. Scoate､i capacul alb al pompei (a｠a 

cum este ilustrat) cu ajutorul unei 
linguri. Apuca､i capacul de călu｠ ｠i 
ridica､i-l oblic spre interior. Scoate､i 
capacul complet.

6. Verifica､i dacă roata cu palete are 
corpuri străine ｠i dacă este cazul, 
îndepărta､i-le.

7. Aduce､i capacul în pozi､ia ini､ială ｠i 
apăsa､i în jos pentru fixare (clic).

8. Monta､i sitele.
9. A｠eza､i din nou co｠urile.
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Tabel de defecyiuni

Deficien､a Cauza Remediere
Indicatorul „Verifică 
alimentarea cu apă” 8 
luminează.

Furtunul alimentării cu apă este 
îndoit.

Se îndreaptă îndoitura furtunului de 
alimentare.

Robinetul de apă este închis. Deschideｦi robinetul de apă.

Robinetul de apă este înｦepenit 
sau calcificat.

Deschideｦi robinetul de apă.

Când alimentarea cu apă este deschisă, 
debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.

Sita de la alimentarea cu apă este 
astupată.

Se opre｢te aparatul ｢i se scoate ｢techerul 
din priză. Închideｦi robinetul de apă. Se 
de｢urubează racordul de alimentare. 

Se curăｦă sita în furtunul de alimentare. 
În｢urubaｦi din nou racordul de apă. Verificaｦi 
etan｢eitatea. Se restabile｢te alimentarea cu 
curent. Porniｦi aparatul.

Codul de eroare “:‹ˆ 
luminează.

Deschiderea de aspiraｦie (pe 
partea dreaptă a aparatului) este 
acoperită de vase.

A｢ezaｦi vasele în a｢a fel, încât deschiderea 
de aspiraｦie să fie liberă.

Codul de eroare “:‚ƒ 
luminează.

Elementul de încălzire este 
calcifiat sau murdar.

Efectuaｦi curăｦirea aparatului cu substanｦă 
de îngrijit ma｢ina sau cu decalcifiant. 
Utilizaｦi ma｢ina de spălat vase cu instalaｦia 
de dedurificare ｢i verificaｦi reglajul (vezi 
capitolul Instalaｦia de dedurificare/Sare 
specială).

Codul de eroare “:‚… 
luminează.

Sistem de protecｦie la apă activat. Închideｦi robinetul de apă.

Sunaｦi la serviciul pentru clienｦi ｢i indicaｦi 
codul de eroare.Codul de eroare “:‚† 

luminează.

Codul de eroare “:‚‡ 
luminează.

Alimentare permanentă cu apă.

Codul de eroare “:ƒƒ 
luminează.

Sitele 1j sunt murdare sau 
astupate.

Curăｦaｦi sitele.

(Vezi „Curăｦarea ｢i întreｦinerea”)
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Codul de eroare “:ƒ… 
luminează.

Furtunul de evacuare îndoit sau 
astupat.

Dispuneｦi furtunul fără îndoituri, dacă este 
cazul îndepărtaｦi resturile.

Racordul sifonului este încă 
închis.

Verificaｦi racordul la sifon ｢i deschideｦi-l, 
dacă este cazul.

Capacul pompei de evacuare 
este desprins.

Blocaｦi capacul corect.

(Vezi Pompa de evacuare a apei murdare)

Codul de eroare “:ƒ† 
luminează.

Pompa de evacuare a apei este 
blocată sau capacul pompei de 
evacuare nu este fixat

Curăｦaｦi pompa ｢i fixaｦi capacul corect. (Vezi 
Pompa de evacuare a apei murdare)

Codul de eroare “:ƒˆ 
luminează.

Tensiunea reｦelei este prea mică. Nu este o defecｦiune a aparatului, solicitaｦi 
verificarea tensiunii de reｦea ｢i a instalaｦiei 
electrice.

Un alt cod de eroare apare 
în afi｢ajul cu cifre.

(“:‹‚ până la “:„‹)

Probabil că a apărut o defecｦiune 
tehnică.

Opriｦi aparatele cu întrerupătorul PORNIT/
OPRIT (. După scurt timp porniｦi 
aparatul din nou.

Dacă problema apare din nou, atunci 
închideｦi robinetul de apă, scoateｦi ｢techerul 
din priză. 

Sunaｦi la serviciul pentru clienｦi ｢i indicaｦi 
codul de eroare.

Display-ul clipe｢te U｢a nu este complet închisă. Se închide u｢a. Aveｦi grijă, să nu iasă 
obiecte (vase, odorizatoare) din co｢ ｢i să se 
împiedice astfel închiderea u｢ii.

Indicatorul de umplere 
pentru sare @ ｢i/sau 
substanｦă de limpezire 
H luminează.

Lipse｢te limpezitor. Adăugaｦi limpezitor.

Lipse｢te sare. Se adaugă sare specială.

Senzorul nu recunoa｢te tabletele 
de sare.

Folosiｦi altă sare specială.

Indicatorul de umplere 
pentru sare @ ｢i/sau 
substanｦă de limpezire 
H nu luminează.

Indicatorul de adăugare este 
oprit.

Activarea/dezactivarea (vezi capitolul 
Instalaｦia de dedurificare/Sare specială sau 
Limpezitor).

Mai există suficientă sare 
specială/suficent limpezitor.

Controlaｦi indicatorul de completare, 
nivelurile de umplere.

După terminarea 
programului rămâne apă în 
aparat.

Sistemul de site sau zona sub sita 
1j este astupată.

Curăｦaｦi sitele ｢i zona de dedesubt (vezi 
Pompa de evacuare a apei murdare).

Programul nu este încă terminat. A｢teptaｦi terminarea programului sau 
executaｦi Reset (vezi Întreruperea 
programului)

Deficien､a Cauza Remediere
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Vasele nu sunt uscate. În recipientul de rezervă nu este 
limpezitor sau este prea puｦin.

Adăugaｦi limpezitor.

S-a ales un program fără uscare. Selectaｦi programul cu uscare (vezi 
Centralizator al programelor, Desfă｢urarea 
programului).

Acumulare de apă în adânciturile 
vaselor sau tacâmurilor.

Urmăriｦi poziｦia oblică la introducere, 
introduceｦi vasele afectate cât este posibil 
de oblic.

Detergentul folosit are capacitate 
de uscare scăzută.

Folosiｦi alｦi detergenｦi combinaｦi cu putere 
de uscare mai bună. Utilizarea suplimentară 
de limpezitor cre｢te puterea de uscare.

Uscarea intensivă sau cre｢terea 
uscării nu este activată.

Activaｦi uscarea intensivă (vezi Utilizarea 
aparatului).

Vasele au fost scoase prea 
devreme sau procesul de uscare 
încă nu era terminat.

A｢teptaｦi terminarea programului respectiv 
scoateｦi vasele abia 30 min după terminarea 
programului.

Limpezitorul eco folosit nu are 
putere de uscare bună.

Folosiｦi limpezitor de marcă. Produsele eco 
au o eficienｦă considerabil mai slabă.

Vasele din plastic nu sunt 
uscate.

Proprietăｦi speciale ale 
plasticului.

Plasticul are o capacitate mai mică de 
acumulare a căldurii ｢i din această cauză se 
usucă mai greu.

Tacâmurile nu sunt uscate. Tacâmurile au fost sortate 
nefavorabil în co｢ul pentru 
tacâmuri.

Separaｦi tacâmurile în funcｦie de posibilităｦi, 
evitaｦi poziｦiile de contact.

Tacâmurile au fost sortate 
nefavorabil în sertarul pentru 
tacâmuri.

Sortaｦi tacâmurile corect ｢i separaｦi-le după 
posibilităｦi.

Părｦile interioare ale 
aparatului sunt ude după 
spălare.

Nu este o defecｦiune a aparatului. Din cauza principiului de uscare „uscare prin 
condensare” picăturile de apă în recipient 
sunt condiｦionate fizic ｢i de dorit. Umiditatea 
atmosferică se condensează pe pereｦii 
interiori ai maﾇinii de spălat vase, se scurge 
｢i se pompează.

Deficien､a Cauza Remediere
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Resturi de mâncare pe 
vase.

Vasele au fost a｢ezate prea 
strâns, co｢ul de vase este 
supraîncărcat.

A｢ezaｦi vasele în a｢a fel, încât să existe 
suficient spaｦiu ｢i jeturile de apă să poată 
ajunge la suprafaｦa vaselor. Evitaｦi poziｦiile 
de contact.

Rotirea braｦelor de stropire este 
împiedicată.

A｢ezaｦi vasele în a｢a fel, încât să nu fie 
împiedicată rotirea braｦului de stropire.

Duzele de stropire sunt înfundate. Curăｦaｦi duzele braｦului de stropire.

(Vezi „Curăｦarea ｢i întreｦinerea”)

Sitele 1j sunt murdare. Se curăｦă sitele (vezi Curăｦarea ｢i 
întreｦinerea).

Sitele 1j au fost montate gre｢it 
｢i/sau nu au fost fixate.

Montaｦi sitele corect ｢i fixaｦi-le.

Program de spălare prea slab. Selectaｦi un program de spălare mai 
puternic.

Vasele au fost prespălate prea 
tare; din această cauză senzorii 
decid o desfă｢urare slabă a 
programului. Murdăria uscată nu 
a putut fi parｦial îndepărtată.

Nu prespălaｦi vasele. Îndepărtaｦi numai 
resturile grosiere de mâncare. 

Recomandarea programului Eco 50° sau 
Intensiv.

Vasele înalte ｢i înguste nu se 
spală suficient în zona colｦurilor.

Nu a｢ezaｦi vasele înalte ｢i înguste prea oblic 
｢i nici în colｦuri.

Co｢ul superior 12 nu este 
reglat la aceea｢i înălｦime în 
partea dreaptă ｢i în cea stângă.

Reglaｦi co｢ul superior la aceea｢i înălｦime cu 
mânerele laterale.

Resturi de detergent Capacul camerei pentru 
detergent este blocat de vase, din 
această cauză capacul nu se 
deschide complet. 

Capacul camerei pentru detergent nu 
trebuie să fie blocat de vase.

Nu plasaｦi vase sau odorizante în tăviｦa de 
captare a tabletei.

Capacul camerei pentru 
detergent este blocat de tabletă.

Tableta trebuie a｢ezată transversal nu pe 
cantul înalt.

S-au folosit tablete în programul 
rapid sau scurt. 

În programul scurt selectat nu se 
atinge timpul de dizolvare al 
tabletei.

Timpul de dizolvare al tabletei este prea 
lung pentru un program rapid sau scurt. 

Folosiｦi un detergent praf sau un program 
mai puternic.

Efectul de curăｦare ｢i 
comportamentul la dizolvare se 
diminuează la un timp de 
depozitare mai lung sau dacă 
detergentul este foarte coagulat.

Schimbaｦi detergentul.
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Pete de apă pe vasele din 
plastic

Formarea de picături pe 
suprafeｦele din plastic este 
inevitabilă. După uscare sunt 
vizibile pete de apă.

Folosiｦi un program mai puternic (mai multe 
schimbări de apă).

Aveｦi în vedere poziｦia oblică la introducere. 

Folosiｦi limpezitor.

Dacă este cazul, măriｦi reglarea dedurizării.

Depuneri în recipient sau 
pe u｢ă care se pot ｢terge 
sau dizolva în apă.

Părｦile componente ale 
detergentului se depun. În cele 
mai multe cazuri aceste depuneri 
nu se pot îndepărta chimic 
(curăｦitor de aparat, …).

Schimbaｦi marca detergentului. 

Curăｦaｦi aparatul mecanic.

La „depuneri albe” pe fundul 
recipientului instalaｦia de 
dedurificare este reglată la valori 
limită.

Măriｦi reglarea dedurizării ｢i dacă este cazul, 
schimbaｦi detergentul.

Capacul recipientului pentru sare 
1b nu este în｢urubat.

În｢urubaｦi corect capacul recipientului 
pentru sare.

Numai la pahare: Eroziunea 
începătoare a sticlei poate fi 
｢tearsă doar aparent.

Vezi „Stricăciuni ale sticlei ｢i vaselor”.

Depuneri albe, greu de 
îndepărtat pe vase, 
recipient sau pe u｢ă.

Părｦile componente ale 
detergentului se depun. În cele 
mai multe cazuri aceste depuneri 
nu se pot îndepărta chimic 
(curăｦitor de aparat, …).

Schimbaｦi marca detergentului.

Curăｦaｦi aparatul mecanic.

Domeniul de duritate a fost reglat 
gre｢it sau duritatea apei este mai 
mare de 8,9 mmol/l.

Reglaｦi instalaｦia de dedurificare conform 
instrucｦiunii de utilizare sau adăugaｦi sare.

Detergentul 3in1 (3în1) sau 
detergentul Bio/Eco nu este 
destul de eficient.

Reglaｦi instalaｦia de dedurificare conform 
instrucｦiunii de utilizare sau folosiｦi mijloace 
separate (detergent de marcă, sare, 
limpezitor).

Subdozarea detergentului. Cre｢teｦi dozarea detergentului sau 
schimbaｦi detergentul.

S-a ales un program de spălare 
prea slab.

Selectaｦi un program de spălare mai 
puternic.
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Resturi de ceai sau ruj de 
buze pe vase.

Temperatura de spălare prea 
scăzută.

Selectaｦi un program cu temperatură de 
spălare mai mare.

Detergent prea puｦin sau 
nepotrivit.

Puneｦi detergentul potrivit cu dozare 
corectă.

Vasele au fost prespălate prea 
tare; din această cauză senzorii 
decid o desfă｢urare slabă a 
programului. Murdăria uscată nu 
a putut fi parｦial îndepărtată.

Nu prespălaｦi vasele. Îndepărtaｦi numai 
resturile grosiere de mâncare. 

Recomandare de program Eco 50°

Resturi colorate (albastre, 
galbene, maro) în aparat 
sau pe vasele din oｦel 
inoxidabil, care se înlătură 
greu sau deloc.

Formarea unui strat din substanｦe 
din conｦinutul legumelor (de ex. 
din varză, ｦelină, cartofi, paste, ...) 
sau ale apei din conductă (de ex. 
mangan).

Se pot îndepărta parｦial prin detergent 
pentru ma｢ină sau prin curăｦare mecanică. 
Depunerile nu sunt periculoase din punctul 
de vedere al sănătăｦii.

Formarea unui strat pe vasele din 
argint sau aluminiu din cauza 
părｦilor componente metalice.

Se pot îndepărta parｦial prin detergent 
pentru ma｢ină sau prin curăｦare mecanică.

Depuneri colorate 
(galbene, portocalii, maro) 
u｢or de îndepărtat în 
spaｦiul interior (în primul 
rând în zona fundului).

Formarea unui strat din conｦinutul 
resturilor de mâncare ｢i ale apei 
din conductă (calcar), „de forma 
săpunului”

Verificaｦi funcｦionarea instalaｦiei de 
dedurizare (adăugare de sare specială) 
respectiv activaｦi dedurizarea în cazul 
folosirii de detergenｦi combinaｦi (tablete) 
(vezi capitolul Instalaｦia de dedurizare/Sare 
specială).

Colorarea pieselor din 
material plastic în interiorul 
aparatului.

Piesele din material plastic din 
interior se pot colora în timpul 
duratei de viaｦă a ma｢inii de 
spălat vase.

Colorările sunt normale ｢i nu afectează 
funcｦionarea ma｢inii de spălat vase.

Colorări pe piesele din 
material plastic.

Temperatura de spălare prea 
scăzută.

Selectaｦi un program cu temperatură de 
spălare mai mare.

Vasele au fost prespălate prea 
tare; din această cauză senzorii 
decid o desfă｢urare slabă a 
programului. Murdăria uscată nu 
a putut fi parｦial îndepărtată.

Nu prespălaｦi vasele. Îndepărtaｦi numai 
resturile grosiere de mâncare. 

Recomandare de program Eco 50°
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Dungi pe pahare, care pot 
fi îndepărtate, pahare ｢i 
tacâmuri cu aspect metalic.

Prea multă substanｦă de 
limpezire.

Reglaｦi cantitatea de limpezitor la o treaptă 
mai joasă.

Nu s-a pus limpezitor sau reglarea 
este prea joasă.

Puneｦi limpezitor ｢i verificaｦi dozarea 
(Recomandare treapta 4-5).

Rest de detergent în fragmentul 
de program limpezire. Capacul 
camerei pentru detergent este 
blocat de vase (Capacul nu se 
deschide complet).

Capacul camerei pentru detergent nu 
trebuie să fie blocat de vase. 

Nu plasaｦi vase sau odorizante în tăviｦa de 
captare a tabletei.

Vasele au fost prespălate prea 
tare; din această cauză senzorii 
decid o desfă｢urare slabă a 
programului. Murdăria uscată nu 
a putut fi parｦial îndepărtată.

Nu prespălaｦi vasele. Îndepărtaｦi numai 
resturile grosiere de mâncare. 

Recomandare de program Eco 50°

Tulburare începătoare sau 
deja existentă, ireversibilă 
(care nu se poate desfiinｦa) 
a sticlei.

Paharele nu sunt rezistente la 
spălarea cu ma｢ina, numai 
pahare indicate pentru ma｢inile 
de spălat.

Folosiｦi pahare rezistente la spălarea în 
ma｢ina de spălat vase.

Evitaｦi faza lungă de aburi (timp de 
staｦionare după terminarea spălării).

Folosiｦi spălarea cu temperatură mai joasă.

Reglaｦi instalaｦia de dedurificare 
corespunzător durităｦii apei (dacă este cazul 
o treaptă mai jos).

Folosiｦi detergent cu componente de 
protecｦie a sticlei.

Urme de rugină pe 
tacâmuri.

Tacâmurile nu sunt suficient de 
rezistente la rugină. Lamele de 
cuｦit sunt frecvent afectate mai 
tare.

Folosiｦi tacâmuri rezistente la ruginire.

Tacâmurile ruginesc ｢i dacă 
împreună cu ele se spală piese 
oxidabile (toarte de oale, co｢uri 
de vase deteriorate ｢.a.m.d.).

Nu spălaｦi vase care pot rugini.

Conｦinutul de sare în apa de 
spălare este prea ridicat, 
deoarece capacul recipientului 
de sare nu este bine în｢urubat 
sau s-a vărsat sare la umplere.

În｢urubaｦi strâns închizătoarea recipientului 
pentru sare sau îndepărtaｦi sarea vărsată.
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Aparatul nu porne｢te. Siguranｦa din casă nu este în 
ordine.

Verificaｦi siguranｦa.

Cablul de reｦea nu este introdus 
în priză.

Asiguraｦi-vă, că ｢techerul cablului de reｦea 
din partea din spate a aparatului este 
introdus complet în priză. Verificaｦi 
capacitatea de funcｦionare a prizei.

U｢a aparatului nu este bine 
închisă.

Se închide u｢a.

Programul porne｢te de la 
sine.

Nu s-a a｢teptat terminarea 
programului.

Executaｦi Reset. 

(Vezi Întreruperea programului)

U｢a se poate deschide 
numai cu greutate.

Siguranｦa pentru copii este 
activată.

Dezactivaｦi siguranｦa pentru copii. (Vezi 
instrucｦiunea de utilizare în plicul din spate)

U｢a nu se poate închide. Închizătoarea u｢ii ｢i-a schimbat 
subit direcｦia.

Închideｦi u｢a cu mai multă putere.

Închiderea u｢ii este împiedicată 
prin montaj.

Verificaｦi montajul aparatului: u｢ile sau 
piesele montate nu trebuie să se lovească la 
închidere.

Capacul camerei pentru 
detergent nu se poate 
închide.

Camera pentru detergent sau 
ghidajul capacului sunt blocate 
de resturi de detergent lipite.

Îndepărtaｦi resturile de detergent.

Resturi de detergent în 
camera pentru detergent 
sau în tăviｦa de captare a 
tabletei.

Braｦele de stropire sunt blocate 
de vase, din această cauză 
detergentul nu este spălat.

Asiguraｦi-vă, că braｦele de stropire se rotesc 
liber.

Camera pentru detergent a fost 
umedă la umplere.

Puneｦi detergent numai în camera uscată.

Aparatul se opre｢te sau 
programul se întrerupe.

U｢a nu este complet închisă. Se închide u｢a.

Nu plasaｦi vase sau odorizante în 
tăviｦa de captare a tabletei.

Co｢ul de sus apasă contra u｢ii 
interioare ｢i împiedică închiderea 
sigură a u｢ii.

Verificaｦi dacă peretele din spate nu este 
apăsat de ex. de priză sau de către suportul 
de furtun nedemontat.

Alimentarea cu curent ｢i/sau cu 
apă este întreruptă.

Restabiliｦi alimentarea cu curent ｢i/sau cu 
apă.

Zgomot de lovire al 
ventilelor de umplere.

Este în funcｦie de instalaｦia 
sanitară, deci nu este o 
defecｦiune a aparatului. Fără 
efect asupra funcｦionării 
aparatului.

Nu este posibilă o remediere.
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Sunet de bătaie sau 
zornăit.

Braｦul de stropire se love｢te de 
vase, vasele nu sunt introduse 
corect.

Introduceｦi vasele în a｢a fel, încât braｦele de 
stropire să nu se lovească de vase.

În cazul unei încărcături mai mici 
jeturile de apă lovesc direct 
interiorul ma｢inii de spălat vase.

Încărcaｦi aparatul mai mult sau împărｦiｦi 
vasele mai uniform în spălător.

Vasele u｢oare se mi｢că în timpul 
spălării.

Introduceｦi vasele u｢oare asigurându-le 
stabilitatea.

Formare de spumă 
neobi｢nuită.

Detergent manual în recipientul 
de rezervă pentru limpezitor.

Umpleｦi imediat recipientul de rezervă cu 
limpezitor.

Limpezitorul s-a vărsat. Îndepărtaｦi limpezitorul cu o cârpă.
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4  Serviciul pentru clienyi
Serviciul pentru clienYi

Dacă nu reu｠i､i să înlătura､i 
o defec､iune, vă rugăm să vă adresa､i 
la serviciul pentru clien､i. Noi găsim 
întotdeauna o solu､ie potivită ｠i pentru 
a evita deplasarea inutilă a tehnicienilor. 
Datele de contact pentru cel mai 
apropiat serviciu pentru clien､i le găsi､i 
în pagina din spate a acestei instruc､iuni 
de folosire ｠i în lista anexată a serviciilor 
pentru clien､i. Vă rugăm să indica､i la 
telefon numărul produsului (ENr. = 1) ｠i 
numărul de fabrica､ie (FD = 2), pe care 
le găsi､i pe plăcu､a de tip 9B de pe u｠a 
aparatului.

Aveyi încredere în competenya 
producătorului. Adresa､i-vă la noi. 
Astfel noi ne asigurăm, că repara､ia se 
face de tehnicieni de service ｠colariza､i, 
care sunt dota､i cu piese de schimb 
originale pentru aparatul dvs. 
* În func､ie de model

5  Instalarea ui 
racordarea

Instalarea şi racordarea

Pentru o func､ionare regulamentară 
maﾃina de spălat vase trebuie racordat 
profesional. Datele privind alimentarea 
｠i evacuarea precum ｠i valorile 
racordului electric trebuie să 
corespundă criteriilor cerute, a｠a cum 
sunt ele men､ionate în următoarele 
paragrafe respectiv în instruc､iunile 
de montaj.
Respecta､i la montaj ordinea etapelor 
de lucru:
1. Verificare la livrare
2. Instalare
3. Racordul apei evacuate
4. Racordul de apă potabilă
5. Racordul electric.

Volum de livrare

În caz de reclama､ii adresa､i-vă la 
comerciantul de la care a､i cumpărat 
aparatul sau la serviciul nostru pentru 
clien､i.
ヽ Maﾃina de spălat vase
ヽ Instruc､iune de utilizare
ヽ Instruc､iunea de montaj
ヽ Garan､ia*
ヽ Material pentru montaj
ヽ Tablă de protec､ie contra aburului*
ヽ ‾or､ de cauciuc*
ヽ Cablu de re､ea
* în func､ie de model

Indicayii de siguranyă

Vă rugăm să respecta､i indica､iile 
de siguran､ă sub titlul „La instalare”. 
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Livrarea

Spălătorul dvs. de vase a fost verificat 
minu､ios în fabrică, dacă func､ionează 
irepro｠abil. Astfel au rămas pete mici 
de apă. Ele dispar după primul proces 
de spălare.

Date tehnice

Greutate:
max. 45 kg
Tensiunea:
220–240 V, 50 Hz sau 60 Hz
Valoare de racordare:
2,0–2,4 kW
Siguranyă:
10/16 A (UK 13A)
Preluare de putere:
Stare oprită (Po)* 0,10 W
Stare neoprită (gata) (Pl)* 0,10 W
*conform decretelor (UE) Nr. 1016/
2010 ｠i1059/2010
Func､iile suplimentare ｠i setările pot 
influen､a consumul de putere.
Presiunea apei:
minimum 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 
1 MPa (10 bar). La o presiune a apei 
mai mare: se comută în prealabil ventilul 
de reducere a presiunii.
Cantitatea apei de alimentare:
minimum 10 litri/minut
Temperatura apei:
apă rece; la apă caldă temperatura 
maximă este de 60 °C.
Capacitatea de încărcare:
9–10 tacâmuri normale (în func､ie 
de model).

Instalarea

Lua､i dimensiunile de montaj necesare 
din instruc､iunile de montaj. Aparatul se 
instalează orizontal cu ajutorul 
picioarelor reglabile. Ave､i grijă 
la stabilitate.
ヽ Aparate care se montează dedesubt 

｠i aparate integrate, care ulterior se 
instalează ca aparate independente, 
trebuie asigurate contra răsturnării, 
de ex. prin în｠urubarea de perete 
sau prin montajul sub o placă 
de lucru continuă, care este 
în｠urubată cu dulapurile vecine.

ヽ Aparatul poate să fie montat fără 
probleme între pere､i din lemn 
sau material plastic într-un rând 
de bucătărie. 

Racordul apei evacuate

1. Se vor vedea etapele de lucru din 
instruc､iunile de montaj., dacă este 
cazul se montează un sifon cu ｠tu､ 
de scurgere. 

2. Furtunul apei evacuate se leagă 
cu ｠tu､ul de scurgere al sifonului 
cu ajutorul pieselor alăturate.
Ave､i grijă ca furtunul de evacuare să 
nu fie îndoit, strivit sau încurcat ｠i 
ca nici un capac să nu împiedice 
scurgerea apei murdare!
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Racordul de apă potabilă

1. Racorda､i racordul de apă potabilă 
la robinet conform instruc､iunii 
de montaj cu ajutorul pieselor 
anexate.
Fi､i aten､i, ca racordul de apă să nu 
fie îndoit, strivit sau încolăcit.

2. La schimbarea aparatului trebuie 
folosit întotdeauna un furtun 
de alimentare cu apă nou.

Presiunea apei:
Minimum 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 
1 MPa (10 bar). La o presiune a apei 
mai mare: se comută în prealabil ventilul 
de reducere a presiunii.
Cantitatea apei de alimentare:
Minimum 10 litri/minut
Temperatura apei:
Se preferă apă rece; la apă caldă 
temperatura maximă este de 60 °C.

Racordarea la apă caldă *Racordarea la apă caldă

* În func､ie de model
Ma｠ina de spălat vase poate fi 
racordată la apă rece sau caldă până la 
max. 60 °C. 
Racordarea la apă caldă se recomandă, 
dacă aceasta este disponibilă de la 
o instala､ie adecvată de preparare 
a apei calde ｠i economică din punct de 
vedere energetic, de ex. o instala､ie 
solară cu conducte de circula､ie.
Cu aceasta economisi､i energie ｠i timp.
Prin reglajul apei calde ‘:‹‚ pute､i regla 
aparatul în mod optim pe func､ionarea 
cu apă caldă.
Se recomandă ca temperatura apei 
(temperatura apei care intră) să aibă 
valori de minimum 40 °C ｠i maximum 
60 °C.
Racordarea la apă caldă nu se 
recomandă, când apa se prepară într-un 
boiler electric.

Reglarea apei calde:
1. Se închide u｠a.
2. Se porne｠te comutatorul PORNIT/

OPRIT (.
3. Se ､ine apăsată tasta 

de programe # ｠i se apasă tasta 
START h până când afi｠ajul 
cu cifre indică •:‹.... 

4. Se dă drumul la ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei # 
luminează ｠i în afi｠ajul cu cifre )* 
luminează valoarea instalată din 
fabrică •:‹….

5. Se apasă tasta de programe # 
până când la afi｠ajul cu cifre )* 
apare valoarea reglată din 
fabrică ‘:‹‹.

Pentru a modifica reglajul:
1. Prin apăsarea tastei 3 pute､i opri 

reglajul apei calde ‘:‹‹ sau să-l 
porni､i ‘:‹‚.

2. Se apasă tasta START h.
Valoarea de reglare este în memorie. 

Racordul electric

ヽ Aparatul va fi racordat numai 
la curent alternativ în domeniul 
de la 220 V până la 240 V ｠i 50 Hz 
sau 60 Hz printr-o priză 
cu conductor de protec､ie instalată 
conform prescrip､iilor. Asigurarea 
necesară vezi plăcu､a de tip 9B.

ヽ Priza trebuie să fie aproape 
de aparat ｠i să fie u｠or accesibilă ｠i 
după montaj.
Dacă după montaj ｠techerul nu este 
u｠or accesibil, trebuie pentru 
îndeplinirea prescrip､iilor 
de siguran､ă în domeniu, să existe 
din partea instala､iei un dispozitiv 
de separare multipolar 
cu o deschidere de contact 
de min. 3 mm.
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ヽ Modificările la racord trebuie 
executate numai de către speciali｠ti.

ヽ O prelungire a cablului de racordare 
la re､ea poate fi procurată numai 
de la serviciul pentru clien､i.

ヽ În cazul utilizării unui comutator 
de curent de fugă poate fi montat 
numai un tip cu semnul ‚. Numai 
acesta garantează respectarea 
prescrip､iilor valabile în prezent.

ヽ Aparatul este dotat cu un sistem 
de siguran､ă a apei. Lua､i în seamă 
că acesta func､ionează numai când 
este conectată alimentarea 
cu curent.

Demontare

Respecta､i ｠i aici ordinea etapelor 
de lucru.
1. Se separă aparatul de re､eaua 

de curent.
2. Se închide alimentarea cu apă.
3. Desprinde､i racordul de apă 

de scurgere ｠i apă de alimentare.
4. Desface､i ｠uruburile de fixare de 

piesele de mobilier.
5. Se demontează scândura soclului, 

dacă există.
6. Se scoate aparatul trăgând cu grijă 

furtunul după el.

Transportul

Se gole｠te maﾃina de spălat vase ｠i se 
asigură piesele desprinse.

Aparatul trebuie golit în următoarele 
etape:
1. Se deschide robinetul de apă.
2. Se închide u｠a.
3. Se porne｠te comutatorul PORNIT/

OPRIT (.
4. Se alege programul cu temperatura 

cea mai mare.
În afi｠ajul cu cifre )* apare durata 
aproximativă a programului. 

5. Se apasă tasta START h.
Se porne｠te desfă｠urarea 
programului.

6. După cca. 4 minute se apasă tasta 
START h până când aceasta 
indică afi｠ajul cu cifre ‹:‹‚.
După cca. 1 minut apare în afi｠ajul 
cu cifre ‹:‹‹.

7. Se opre｠te comutatorul PORNIT/
OPRIT (.

8. Se închide robinetul de apă, 
se scoate furtunul de alimentare 
｠i se lasă să se scurgă apa.

Aparatul se va transporta numai 
în pozi､ie verticală.
(Pentru ca restul de apă să nu ajungă 
la comanda ma｠inii ｠i să ducă 
la o desfă｠urare gre｠ită a programului).

Siguranya contra îngheyuluiSiguran､a contra înghe､ului (Evacuarea aparatului)

Dacă aparatul se află într-o cameră 
cu pericol de înghe､ (de ex. casa 
de vacan､ă), atunci aparatul trebuie golit 
complet de apă (vezi Transport).
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	Utilizarea conform destinaţiei
	■ Acest aparat este destinat utilizării casnice în gospodăriile individuale şi în mediul casnic.
	■ Folosiţi maşina de spălat vase numai în gospodărie şi numai în scopul indicat: spălarea vaselor din gospodărie.
	■ Această maşină de spălat vase este destinată utilizării la o altitudine de maximum 2000 de metri deasupra nivelului mării.
	( Indicaţii de siguranţă
	Indicaţii de siguranţă


	Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu insuficientă experienţă sau cunoştinţe, numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranţa acestor...
	Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea realizate de utilizator nu vor fi efectuate de către copii, decât cu condiţia ca aceştia să aibă vârsta de peste 8 ani şi să fie supravegheaţi.
	Copiii mai mici de 8 ani trebuie ţinuţi la distanţă de aparat şi de cablul de racord.
	Înainte de a pune aparatul în funcţiune
	Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi de montaj! Ele conţin informaţii importante privind instalarea, folosirea şi întreţinerea aparatului.
	Păstraţi toate documentele pentru folosirea lor ulterioară sau pentru următorul utilizator.
	Instrucţiunile de utilizare pot fi descărcate gratuit de pe pagina noastră de Internet. Adresa de Internet corespunzătoare se găseşte pe verso-ul acestor instrucţiuni de utilizare.

	La livrare
	1. Verificaţi imediat ambalajul şi maşina de spălat vase, dacă nu au fost deteriorate în timpul transportului. Nu puneţi în funcţiune un aparat deteriorat, ci luaţi legătura cu furnizorul dvs.
	2. Vă rugăm să salubrizaţi materialul de ambalaj conform normelor.
	3. Ambalajul şi părţi ale acestuia nu vor fi încredinţate copiilor. Există pericol de asfixiere din cauza cartoanelor pliante şi a foliilor.

	La instalare
	■ Aveţi grijă, ca partea din spate a maşinii de spălat vase să nu mai fie liber accesibilă după instalare (protecţie contra atingerii din cauza suprafeţei fierbinţi).
	■ Executaţi instalarea şi racordul în conformitate cu instrucţiunile de instalare şi de montaj.
	■ La instalare maşina de spălat vase trebuie să fie separată de reţea.
	■ Asiguraţi-vă că sistemul de protecţie al instalaţiei electrice a locuinţei este instalat conform prescripţiilor.
	■ Condiţiile de racordare trebuie să corespundă indicaţiilor de pe plăcuţa de tip 9B a maşinii de spălat vase.
	■ Dacă se deteriorează cablul de racordare la reţea al acestui aparat, el trebuie înlocuit printr-un cablu de racordare special.
	■ Dacă mașina de spălat vase urmează a fi montat într-un dulap înalt, acesta trebuie fixat regulamentar.
	■ Dacă maşina de spălat vase se montează sub sau deasupra altor aparate casnice, trebuie urmate informaţiile referitoare la instalarea în combinaţie cu un mașina de spălat vase din instrucţiunea de montaj a aparatelor respective.
	■ Aveţi în vedere şi în viitor instrucţiunile de montaj pentru mașina de spălat vase, pentru a asigura o funcţionare sigură a tuturor aparatelor.
	■ Dacă nu există informaţii sau dacă instrucţiunea de montaj nu conţine indicaţii corespunzătoare, trebuie să vă adresaţi la producătorul acestor aparate, pentru a vă asigura, că mașina de spălat vase poate fi instalat deasupra sau ...
	■ În cazul în care nu puteţi obţine informaţii de la producător, nu aveţi voie să instalaţi mașina de spălat vase deasupra sau sub aceste aparate.
	■ Dacă istalaţi deasupra mașinii de spălat vase un cuptor cu microunde, acesta poate fi deteriorat.
	■ Montaţi aparatele de montat dedesubt sau integrabile numai sub o placă de lucru continuă, care este prinsă cu şuruburi de dulapurile învecinate, pentru a se asigura stabilitatea.
	■ Nu instalaţi aparatul în apropiere de surse de căldură (calorifere, acumulatoare de căldură, sobe sau alte aparate, care produc căldură) şi nu-l montaţi sub un câmp de gătit.
	■ După instalarea aparatului ştecherul trebuie să fie accesibil.
	■ La anumite modele:

	La funcţionarea zilnică
	Acordaţi atenţie indicaţiilor de siguranţă şi de utilizare de pe ambalajul produselor de curăţat şi de limpezire.

	Siguranţa pentru copii (blocarea uşii)Blocarea uşii *
	Descrierea siguranţei pentru copii se află în spate în plic.
	* În funcţie de model

	Siguranţa pentru copii (blocarea tastelor)blocarea tastelor
	Puteţi asigura aparatul dvs. contra întreruperii neintenţionate a programului (de ex. operarea greşită de către copii).
	Activarea blocării tastelor:
	1. Se porneşte programul dorit.
	2. Se ţine apăsată tasta + cca. 4 secunde, până când ’– apare în afişajul cu cifre.

	Dacă în timpul desfăşurării programului se activează o tastă arbitrară, apare ’– în afişajul cu cifre. O întrerupere a programului (Reset) nu este posibilă.
	Dezactivarea blocării tastelor:
	■ Se ţine apăsată tasta + cca. 4 secunde, până când ’– se stinge în afişajul cu cifre.

	Cu terminarea programului (‹:‹‹ în afişajul cu cifre) este anulată blocarea tastelor. În cazul unei căderi de curent blocarea tastelor se menţine. La fiecare pornire nouă de program blocarea tastelor trebuie iarăşi activată.

	Când apar deficienţe
	■ Reparaţiile şi intervenţiile pot fi executate numai de către specialişti. Pentru aceasta aparatul trebuie separat de reţea. Se trage ştecherul de reţea sau se decuplează siguranţa. Se închide robinetul de apă.
	■ În caz de deteriorare, în special a bordului de operare (crăpături, găuri, taste rupte) sau afectări ale funcţiunii uşii, aparatul nu mai trebuie folosit. Scoateţi ştecherul din priză sau opriţi siguranţa. Închideţi robinetul, chem...

	În caz de salubrizare
	1. Faceţi imediat neutilizabile aparatele scoase din uz pentru a exclude accidente ulterioare.
	2. Supuneţi aparatul unei salubrizări reglementare.
	m Avertizare
	Pericol de rănire!

	■ Maşina de spălat vase ar trebui să fie deschisă numai pentru puţin timp pentru încărcare şi descărcare, pentru a evita răniri ca de ex. prin împiedicare.
	■ Cuţitele şi alte ustensile cu vârfuri ascuţite trebuie aşezate în sertarul pentru tacâmuri în poziţie orizontală.
	■ Nu vă aşezaţi şi nu staţi pe uşa deschisă.
	■ Aveţi grijă la aparatele care stau separat, ca să nu supraîncărcaţi coşurile.
	■ Dacă aparatul nu stă într-o nişă şi este accesibil un perete lateral, zona balamalei uşii trebuie să fie mascată din motive de siguranţă (pericol de rănire). Masca o puteţi obţine ca accesoriu special la serviciul pentru clienţi sa...
	m Avertizare
	Pericol de explozie!
	m Avertizare
	Pericol de opărire!
	m Avertizare
	Pericole pentru copii!

	■ Folosiţi siguranţa pentru copii, dacă aceasta există. O descriere exactă găsiţi la sfârşitul instrucţiunii, în plic.
	■ Nu permiteţi copiilor să se joace cu maşina sau să o deservească.
	■ Ţineţi copiii departe de substanţele de curăţat şi de limpezire. Acestea ar putea produce iritaţii în gură, faringe şi la ochi sau să ducă la asfixiere.
	■ Ţineţi copiii departe de uşa deschisă a aparatului. În maşina de spălat vase se pot afla piese mici, care pot fi înghiţite de copii, iar apa din spaţiul interior nu este potabilă, ea ar putea conţine resturi de detergent.
	■ Fiţi atenţi la copii, să nu-şi introducă mâna în tăviţa pentru tablete 1B. Degetele mici s-ar putea prinde în şliţuri.
	■ Aveţi grijă la aparatele montate la înălţime, ca la deschiderea şi închiderea uşii să nu se prindă sau să nu se strivească copiii între uşa aparatului şi uşa dulapului aflat dedesubt.
	■ Copiii se pot închide în aparat (pericol de asfixiere) sau să ajungă într-o altă situaţie de pericol.

	7 Protecţia mediului
	Protecţia mediului
	Atât ambalajul aparatelor noi cât şi aparatele vechi conţin materii prime valoroase şi materiale refolosibile.
	Vă rugăm să salubrizaţi fiecare parte separat după sorturi.
	Despre căile actuale de salubrizare vă rugăm să vă informaţi la comerciantul dvs. de specialitate sau la administraţia comunei sau a oraşului dvs.
	Ambalajul
	Toate părţile din material plastic ale aparatului sunt marcate cu un semn scurt normat internaţional (de ex. >PS< polistirol). Astfel este posibilă la salubrizarea aparatului o separare după sorturi a deşeurilor de material plastic.
	Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de siguranţă sub titlul „La livrare”.

	Aparatele vechi
	Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de siguranţă sub titlul „La salubrizare”.
	Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice şi electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în ...


	* Faceţi cunoştinţă cu aparatul
	Faceţi cunoştinţă cu aparatul
	Ilustraţiile panoului de deservire şi ale interiorului aparatului se găsesc în faţă în plic.
	La diferitele poziţii se fac referiri în text.
	Panoul de deservire
	Comutatorul PORNIT/OPRIT
	Taste de program **
	Indicator „verifică alimentarea cu apă”
	Indicatorul de umplere cu sare
	Indicatorul de nivel al substanţei de limpezire
	Deschizător de uşă
	Preselecţia timpului *
	Funcţii suplimentare **
	Tasta START
	Indicatorul desfăşurării programului
	Afişajul cu cifre
	* În funcţie de model
	** Numărul în funcţie de model

	Interiorul aparatului
	Iluminatul interior *
	Sertarul pentru tacâmuri
	Coşul superior pentru vase
	Braţele de stropire de sus
	Tăviţa pentru tablete
	Deschidere de aspiraţie
	Deschiderea pentru suflare (recipient din zeolit)
	Braţul de stropire de jos
	Recipient de rezervă pentru sare specială
	Sitele
	Coşul inferior pentru vase
	Recipient de rezervă pentru substanţa de limpezire
	Camera substanţei de curăţat
	Zăvor de închidere pentru camera substanţei de curăţat
	Plăcuţa de tip
	* În funcţie de model

	Meniul Vedere generală
	Reglările le găsiţi în fiecare capitol.
	Duritatea apei •:‹‹ - •:‹ˆ
	Uscare intensivă š:‹‹ - š:‹‚
	Substanţă de limpezit §:‹‹ - §:‹‡
	Apa caldă ‘:‹‹ - ‘:‹‚*
	Oprirea automată ˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
	* În funcţie de model


	+ Instalaţie de dedurificare/ Sarea specială
	Instalaţie de dedurificare/Sarea specială
	Pentru rezultate bune ale spălării maşina de spălat vase are nevoie de apă moale, adică săracă în calciu, căci altfel se depun resturi albe de calciu pe vase şi în interiorul maşinii.
	Apa din conductă peste 7° dH (1,2 mmol/l) trebuie dedurizată. Aceasta se realizează cu ajutorul sării speciale (sare de regenerare) în instalaţia de dedurificare a mașinii de spălat vase.
	Reglajul şi cantitatea de sare necesară depinde de gradul de duritate al apei dvs. de la robinet (vezi tabel).
	Reglare
	Cantitatea de sare de adăugat este reglabilă de la •:‹‹ până la •:‹ˆ.
	La valoarea de reglare •:‹‹ nu este necesară sarea.
	1. Aflaţi valoarea durităţii apei dvs. de la robinet. Aici vă ajută întreprinderea de gospodărire a apei.
	2. Valoarea de reglare va fi luată din tabelul de durităţi ale apei.
	3. Se închide uşa.
	4. Se porneşte comutatorul PORNIT/ OPRIT (.
	5. Se ţine apăsată tasta de programe # şi se apasă tasta START h până când afişajul cu cifre indică •:‹....
	6. Se dă drumul la ambele taste.
	Pentru a modifica reglajul:
	1. Se apasă tasta de programe 3.


	2. Se apasă tasta START h.


	Tabelul durităţii apei
	Folosirea de sare specială
	Umplerea sării speciale trebuie făcută întotdeauna înaintea pornirii aparatului. Aşa se ajunge ca soluţia de sare vărsată să poată fi spălată imediat şi să nu apară fenomenul de coroziune în recipientul de spălare.
	1. Deşurubaţi capacul recipientului de rezervă 1b.
	2. Umpleţi recipientul de sare cu apă (necesar numai la prima punere în funcţiune).
	3. Apoi turnaţi sare specială (nu sare de bucătărie sau tablete).

	Îndată ce indicatorul de umplere cu sare @ luminează în panoul de operare, ar trebui adăugată din nou sare specială.
	* În funcţie de model

	Folosirea de substanţe de curăţare cu componente de sareSubstanţă de curăţat cu componente de sare
	La folosirea de substanţe de curăţat combinate cu componente de sare se poate în general renunţa la sare specială până la o duritate a apei de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). La durităţi ale apei de peste 21° dH este necesară ...

	Oprirea indicatorului de umplere cu sare / dedurizareOprirea indicatorului de dedurizare
	Dacă indicatorul de umplere cu sare @ deranjează (de ex. la folosirea de substanţe de curăţare combinate cu componente de sare), el poate fi oprit.
	■ Se procedează cum este descris la „Reglarea instalaţiei de dedurificare” şi se poziţionează valoarea pe •:‹‹.
	m Atenţie




	, Substanţă de limpezit
	Substanţă de limpezit
	Îndată ce luminează pe plăcuţă indicatorul de adăugare de limpezitor H, mai există o rezervă de soluţie de limpezire pentru 1-2 spălări. Ar trebui adăugată soluţie de limpezire.
	Substanţa de limpezire este necesară pentru vase fără pată şi pahare transparente. Folosiţi numai substanţe de limpezire pentru maşinile casnice de spălat vase.
	Detergenţi combinaţi cu componente de limpezire pot fi folosiţi numai până la o duritate a apei de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). La durităţi ale apei de peste 21° dH este şi aici necesară folosirea substanţei de limpezire.
	1. Deschideţi recipientul de rezervă 9* apăsând şi ridicând eclisa de pe capac.
	2. Turnaţi cu grijă substanţă de limpezire până la semnul max. al deschiderii de umplere.
	3. Se închide capacul până când se aude că s-a fixat.
	4. Ştergeţi substanţa de limpezire vărsată, dacă este cazul, cu o cârpă, pentru ca la următoarea spălare să nu se formeze spumă excesivă.

	Reglarea cantitatea de substanţă de limpezire
	Cantitatea de substanţă de limpezire de adăugat este reglabilă de la §:‹‹ până la §:‹‡. Poziţionaţi cantitatea de limpezitor de adăugat la §:‹… pentru a obţine un rezultat foarte bun al uscării. Din fabrică este deja reglat...
	Modificaţi cantitatea de substanţă de limpezire numai dacă pe vase rămân dungi (se reglează o treaptă mai jos) sau pete de apă (se reglează o treaptă mai sus).
	1. Se închide uşa.
	2. Se porneşte comutatorul PORNIT/ OPRIT (.
	3. Se ţine apăsată tasta de programe # şi se apasă tasta START h până când afişajul cu cifre indică •:‹....
	4. Se dă drumul la ambele taste.
	5. Se apasă tasta de programe # până când la afişajul cu cifre )* apare valoarea reglată din fabrică §:‹….
	Pentru a modifica reglajul:
	1. Se apasă tasta de programe 3.


	2. Se apasă tasta START h.


	Oprirea indicatorului de adăugare substanţă de limpezire
	Dacă indicatorul de adăugare substanţă de limpezire H deranjează (de ex. la utilizarea de substanţă de curăţare combinată cu componente de limpezire), el poate fi oprit.
	■ Se procedează cum este descris la „Reglarea cantităţii de substanţă de limpezire” şi se poziţionează valoarea pe §:‹‹.

	Astfel indicatorul de adăugare substanţă de limpezire H este oprit.


	- Vasele
	Vasele
	Nu sunt indicate
	■ Tacâmurile şi vasele din lemn.
	■ Pahare sensibile de decor, vasele artizanale şi antice. Decorurile nu sunt rezistente la spălarea cu maşina.
	■ Părţi din materiale plastice nerezistente la căldură.
	■ Vasele din cupru şi alamă.
	■ Vase murdărite cu cenuşă, ceară, unsoare minerală sau vopsea.
	Decorurile pe sticlă, piesele din aluminiu şi de argint pot avea tendinţă de colorare sau albire la spălare. Şi anumite sorturi de sticlă (ca de ex. obiecte din cristal) se pot tulbura după câteva spălări.

	Stricăciuni ale sticlei şi vaselor
	Cauze:
	■ Felul sticlei şi procedeul de producere a sticlei.
	■ Compoziţia chimică a soluţiei de curăţat.
	■ Temperatura apei programului de spălare.

	Recomandare:
	■ Se vor folosi numai sticlă şi porţelan, care au fost desemnate de producător ca fiind rezistente la spălarea în maşina de spălat.
	■ Se va folosi substanţă de curăţare care este marcată ca protectoare pentru vase.
	■ Vasele din sticlă şi tacâmurile se vor scoate cât se poate de curând din mașina de spălat vase.


	Aşezarea
	1. Îndepărtaţi resturi de mâncare grosiere. Nu este necesară prespălarea sub apă curentă.
	2. Aşezaţi vasele astfel ca
	Piese mici de veselă nu ar trebui spălate în maşina de spălat vase, pentru că ele pot cădea uşor din coşuri.

	Scoaterea
	Pentru a se evita căderea de stropi de apă din coşul de sus pe vasele din coşul de jos se recomandă ca aparatul să fie golit de jos în sus.
	Vesela fierbinte este sensibilă la şocuri! Din acest motiv lăsaţi-o în maşina de spălat vase să se răcească după terminarea programului, până când o puteţi apuca bine cu mâna.
	Indicaţie


	Ceşti şi pahare
	Coşul superior pentru vase 12
	Indicaţie


	Oale şi cratiţe
	Coşul de vase de jos 9"
	Sfat util
	Sfat util


	Sertarul pentru tacâmuri
	Aşezaţi tacâmurile în sertarul pentru tacâmuri 1* aşa cum este ilustrat. Aşezarea separată uşurează scoaterea lor după spălare.
	Sertarul poate fi scos.
	În funcţie de model suporturile laterale pot fi rabatate în jos, pentru a obţine mai mult loc pentru tacâmuri mai înalte. Rândurile de ţepi din faţă pot fi rabatate pentru a putea introduce mânere mai late.

	Ţepi rabatabiliŢepi rabatabili *
	* În funcţie de model
	Ţepii sunt rabatabili, pentru ordonarea mai bună a oalelor, castroanelor şi paharelor.

	Suport pentru piese mărunte *Suport pentru piese mărunte
	* În funcţie de model
	În acesta pot fi ţinute în siguranţă piese mici cum ar fi cupe, capace, etc.

	Reglarea înălţimii coşului
	Coşul de vase superior 12 poate fi mutat în înălţime în 3 trepte, pentru a crea loc fie în coşul superior, fie în coşul inferior.
	Înălţimea aparatului 81,5 cm
	14 cm
	30 cm
	16 cm
	28 cm
	19 cm
	25 cm
	1. Trageţi coşul superior pentru vase în afară 12.

	2. Pentru coborâre apăsaţi succesiv spre interior cele două mânere de pe partea stângă şi partea dreaptă a coşului. Ţineţi în acest timp coşul lateral de partea de sus ca să nu cadă brusc în jos.
	3. Pentru ridicare apucaţi coşul lateral de marginea se sus şi ridicaţi-l.
	4. Înainte de a-l introduce, asiguraţi-vă că el se află la aceeaşi înălţime în ambele părţi. Altfel uşa aparatului nu se poate închide şi braţul de stropire de sus nu va avea legătură cu circuitul de apă.



	. Detergent
	Detergent
	Pentru mașina de spălat vase puteţi folosi tablete precum şi substanţă de curăţat sub formă de pulbere sau lichidă, dar în nici un caz detergent pentru spălare manuală. În funcţie de gradul de murdărire doza poate fi potrivită indivi...
	Indicaţie
	m Avertizare


	Turnaţi substanţă de curăţat
	1. În cazul în care camera pentru substanţa de curăţat 92 mai este închisă, acţionaţi zăvorul 9: pentru a o deschide.
	2. Se închide capacul cutiei de substanţă de curăţat prin împingere în sus, până când închizătoarea se blochează fără probleme.
	Sfat util


	Detergent combinat
	Pe lângă detergenţii tradiţionali (Solo) se oferă o serie de produse cu funcţii suplimentare. Aceste produse conţin adesea pe lângă detergent şi substanţă de limpezire şi înlocuitori de sare (3in1) şi în funcţie de combinaţie (4in1,...
	Îndată ce se folosesc detergenţi combinaţi, programul de spălare se adaptează în aşa fel, încât să se obţină mereu cel mai bun rezultat posibil de spălare şi uscare.
	m Avertizare
	m Avertizare
	Indicaţii




	/ Centralizator al programelor
	Centralizator al programelor
	În acest centralizator este reprezentat numărul maxim de programe posibile. Programele corespunzătoare aparatului şi configuraţia lor vă rugăm a le vedea la panoul dvs. de deservire.
	Felul veselei
	Felul murdăririi
	Programul
	Funcţii suplimentare posibile
	Desfăşurarea programului

	Selectarea programului
	În funcţie de felul veselei şi de gradul de murdărire puteţi alege un program potrivit.

	Indicaţii pentru institutele de testare
	Institutele de testare primesc indicaţii pentru verificări comparative (de ex. conform EN60436).
	Aici este vorba de condiţiile pentru efectuarea testelor, nu despre rezultate sau de valori de întrebuinţare.
	Cerere prin E-Mail către:
	dishwasher@test-appliances.com
	Sunt necesare numărul de produs (ENr.) şi numărul de fabricaţie (FD), pe care le găsiţi pe plăcuţa de tip 9B de pe uşa aparatului.

	0 Funcţii suplimentare
	Funcţii suplimentare
	* în funcţie de model
	Reglabil cu ajutorul tastelor de funcţii suplimentare `.
	Å Economie de timp (VarioSpeedPlus) *Economie de timp (VarioSpeedPlus)
	Cu funcţia >>Economie de timp<< poate fi scurtat timpul în funcţie de programul de spălare ales cu cca. 20% până la 66%. Pentru a obţine rezultate optime de curăţare şi uscare în cazul unei durate scurtate, se va majora consumul de apă ş...

	Încărcare pe jumătate§ Încărcare pe jumătate *
	Dacă aveţi puţine vase de spălat (de ex. pahare, ceşti, farfurii), puteţi comuta la „jumătate încărcătură”. Cu aceasta economisiţi apă, energie şi timp. Pentru spălare puneţi în cutia substanţei de curăţare ceva mai puţină s...

	µ IgienaPlus (HygienePlus) *IgienaPlus (HygienePlus)
	Cu această funcţie se cresc temperaturile şi se menţin extra lungi, pentru a obţine o putere de dezinfecţie definită. Prin folosirea continuă a acestei funcţii se obţine o stare de igienă mai ridicată. Această funcţie suplimentară este...

	Ï Zona intensivă *Zona intensivă
	Perfectă pentru încărcare mixtă. Puteţi spăla oale şi tigăi murdărite mai tare în coşul inferior împreună cu vase normal murdare în coşul superior. Presiunea de stropire în coşul inferior va fi intensificată, iar temperatura de spă...

	ï Uscare lucioasă *Uscare lucioasă
	Prin creşterea cantităţii de apă în timpul spălării şi prelungirea fazei de uscare se evită petele şi se îmbunătăţeşte rezultatul uscării. Consumul de energie este uşor crescut. Pentru funcţia de uscare lucioasă se recomandă limpe...


	1 Utilizarea aparatului
	Utilizarea aparatului
	Datele programului
	Datele de program (valori de consum) le găsiţi în instrucţiunea scurtă. Ele se referă la condiţii normale şi la valoarea reglată pentru duritatea apei •:‹…. Diferiţi factori de influenţă ca de ex. temperatura apei sau presiunea în ...

	AquasensorAquasensor *
	* În funcţie de model
	Aqua-senzorul este un dispozitiv de măsurare optic (barieră luminoasă), cu care se măsoară gradul de tulburare al apei de spălat.
	Folosirea aqua-senzorului este specifică programului. Dacă aqua-senzorul este activ, poate fi preluată apă „curată” în următoarea baie de spălare şi consumul de apă va fi scăzut cu 3– 6 litri. Dacă murdărirea este mai puternică, a...

	Uscare cu zeolith
	Aparatul este echipat cu un rezervor din zeolith. Zeolit este un mineral, care poate acumula umiditate şi căldură şi apoi să le elibereze din nou.
	În etapa de curăţare această energie calorică se foloseşte pentru uscarea mineralului şi pentru încălzirea apei de spălare.
	În timpul fazei de uscare umiditatea din camera de spălare se înmagazinează în mineral şi este eliberată energia calorică. Această energie calorică eliberată este suflată cu aer uscat în camera de spălare. În acest fel este posibilă o...
	Aceste procese sunt astfel economisitoare de energie.
	m Atenţie
	m Avertizare
	Pericol de rănire!



	Pornirea aparatului
	1. Se deschide robinetul de apă complet.
	2. Se porneşte comutatorul PORNIT/ OPRIT (.
	3. Apăsaţi tasta START h.
	Indicaţie


	Indicatorul desfăşurării programuluiIndicatorul desfăşurării programului )"
	Vasele dvs. tocmai se spală.
	Vasele dvs. se limpezesc.
	Vasele dvs. deja se usucă.

	Indicatorul timpului rămas
	La selectarea programului apare restul de timp de desfăşurare a programului în afişajul cu cifre )*.
	Durata va fi determinată în timpul programului de temperatura apei, de cantitatea de vase precum şi de gradul de murdărire şi poate varia (în funcţie de programul ales).

	Preselecţia timpuluiPreselecţia timpului *
	* În funcţie de model
	Puteţi amâna pornirea programului în paşi de câte o oră până la 24 de ore.
	1. Se închide uşa.
	2. Se porneşte comutatorul PORNIT/ OPRIT (.
	3. Se apasă tasta X + până când indicatorul cu cifre )* sare la œ:‹‚.
	4. Se apasă tasta X + sau – de atâtea ori, până când ora indicată corespunde dorinţelor dvs.
	5. Se apasă tasta START h, preselecţia timpului este activată.
	6. Pentru ştergerea preselecţiei timpului se apasă tasta X + sau – de atâtea ori, până când în afişajul cu cifre )* apare œ:‹‹.


	Sfârşitul programului
	Programul este terminat, când în afişajul cu cifre )* apare valoarea ‹:‹‹.

	Oprire automată după terminarea programului sau iluminatul interior*Oprire automată / Iluminatul interior
	* în funcţie de model
	Pentru a economisi energie, mașina de spălat vase poate fi oprit automat 1 min sau 120 min după terminarea programului.
	Reglarea este selectabilă de la ˜:‹‹ până la ˜:‹ƒ.
	Aparatul nu se opreşte automat.
	Iluminatul interior 1" este aprins, când uşa este deschisă indiferent dacă întrerupătorul PORNIT/ OPRIT ( este deschis sau închis. Când uşa este închisă, iluminatul este oprit. În cazul în care uşa stă deschisă mai mult de 60 min., il...
	Aparatul se opreşte după 1 min.
	Aparatul se opreşte după 120 min.
	1. Se închide uşa.
	2. Se porneşte comutatorul PORNIT/ OPRIT (.
	3. Se ţine apăsată tasta de programe # şi se apasă tasta START h până când afişajul cu cifre indică •:‹... .
	4. Se dă drumul la ambele taste.
	5. Apăsaţi tasta de programe # de atâtea ori, până când în afişajul cu cifre )* apare valoarea ˜:‹... .
	Pentru a modifica reglajul:
	1. Se apasă tasta de programe 3.


	2. Se apasă tasta START h.


	Opriţi aparatul
	La puţin timp după terminarea programului:
	1. Se opreşte comutatorul PORNIT/ OPRIT (.
	2. Se închide robinetul de apă (nu este cazul la Aqua-Stop).
	3. Se scot vasele după ce s-au răcit.
	Indicaţie



	Întreruperea programului
	1. Se opreşte comutatorul PORNIT/ OPRIT (.
	2. Pentru continuarea programului se porneşte din nou comutatorul PORNIT/OPRIT (.

	Întreruperea programuluiÎntreruperea programului (Reset)
	1. Se apasă tasta START h cca. 3 secunde.
	2. Desfăşurarea programului durează cca. 1 minut. În indicatorul cu cifre )* apare ‹:‹‹.
	3. Se opreşte comutatorul PORNIT/ OPRIT (.

	Schimbarea programului
	După apăsarea tastei START h nu mai este posibilă modificarea programului.
	O schimbare a programului este posibilă numai prin întreruperea programului (Reset).

	Uscare intensivă
	La limpezire se lucrează cu temperatură înaltă şi astfel se obţine un rezultat îmbunătăţit al uscării. Durata poate creşte uşor. (Atenţie la vasele sensibile!)
	1. Se închide uşa.
	2. Se porneşte comutatorul PORNIT/ OPRIT (.
	3. Se ţine apăsată tasta de programe # şi se apasă tasta START h până când afişajul cu cifre )* indică •:‹....
	4. Se dă drumul la ambele taste.
	5. Se apasă tasta de programe # până când la afişajul cu cifre )* apare valoarea reglată din fabrică š:‹‹.
	Pentru a modifica reglajul:
	1. Prin apăsarea tastei 3 puteţi porni š:‹‚ sau puteţi opri š:‹‹ uscarea intensivă.


	2. Se apasă tasta START h.



	2 Curăţarea şi întreţinerea
	Curăţarea şi întreţinerea
	Un control şi o întreţinere regulată a aparatului dvs. ajută la prevenirea defecţiunilor. Aceasta economiseşte timp şi supărări.
	Starea generală a maşinii
	■ Se verifică dacă sunt depuneri de grăsime şi de calcar în camera de spălare.
	Dacă găsiţi astfel de depuneri, atunci:
	■ se umple camera pentru detergent cu detergent. Aparatul fără vase se porneşte cu programul cu cea mai mare temperatură de spălare.

	Pentru curăţarea aparatului se vor folosi numai detergenţi indicaţi special pentru maşina de spălat vase/pentru aparate.
	■ Pentru a păstra performanţele aparatului dumneavoastră un timp mai îndelungat, curăţaţi aparatul în mod regulat cu un detergent special pentru maşini de spălat.
	■ Pentru ca garnitura uşii să rămână mereu curată şi igienică, curăţaţi regulat cu o cârpă udă şi puţin detergent.
	■ La o perioadă mai mare de oprire lăsaţi uşa puţin deschisă, ca să nu se formeze un miros neplăcut.

	Nu folosiţi niciodată un curăţător cu aburi pentru curăţarea maşinii dvs. de spălat vase. Producătorul nu răspunde pentru eventuale avarii consecutive.
	Ştergeţi regulat faţa aparatului dvs. şi panoul de operare cu o cârpă puţin umedă; apa şi puţin detergent sunt suficiente. Evitaţi bureţi cu suprafaţă aspră şi detergenţii spumanţi, ambele pot duce la zgârierea suprafeţelor.
	La aparatele din oţel inoxidabil: evitaţi cârpele din burete sau spălaţi-le pe acestea temeinic de mai multe ori înainte de prima folosire pentru a evita coroziunea.
	m Avertizare
	Pericol pentru sănătate



	Sarea specială şi substanţa de limpezire
	■ Se controlează indicatorul de nivel @ şi H. Dacă este cazul se adaugă sare şi/sau substanţă de limpezire.

	Sitele
	Sitele 1j ţin murdăriile grosiere din apa de spălat la depărtare de pompă. Aceste murdării pot astupa pompa.
	Sistemul de site constă dintr-o sită grosieră, o sită plană fină şi o microsită.
	1. După fiecare spălare se controlează sita, dacă are resturi.
	2. Cilindrul sitelor se roteşte aşa cum este ilustrat şi se scoate.
	3. Se îndepărtează eventualele resturi şi se curăţă sitele sub apă curentă.
	4. Sistemul de site se montează din nou în ordine inversă avându-se grijă ca după închidere marcajele săgeţilor să fie faţă în faţă.


	Braţele de stropire
	Calcarul şi murdăriile din apa de spălat pot bloca duzele şi rezemările braţelor de stropire 1: şi 1Z.
	1. Se controlează duzele de ieşire ale braţelor de stropire, dacă nu sunt astupate.
	2. Deşurubaţi braţele stropitoare de sus 1: (1/4 rotaţie).
	3. Braţul de stropire de jos 1Z se trage în sus.
	4. Se curăţă braţele de stropire sub apă curentă.
	5. Braţele de stropire se fixează în locaşuri respectiv se înşurubează.



	3 Ce-i de făcut în caz de defecţiune?
	Ce-i de făcut în caz de defecţiune?
	Conform experienţei multe deficienţe care apar în funcţionarea zilnică, pot fi remediate chiar de dvs. Aceasta economiseşte cheltuieli şi este sigur că maşina vă stă iarăşi repede la dispoziţie. În centralizatorul care urmează găsiţ...
	Indicaţie
	m Avertizare


	Pompa de evacuare a apei murdare
	Resturi de mâncare brute sau corpuri străine, care nu au fost reţinute de site, pot bloca pompa de evacuare. Apa de spălare se află atunci deasupra sitei.
	m Avertizare
	Pericol de tăiere!


	În acest caz:
	1. Aparatul trebuie în mod obişnuit să fie mai întâi separat de reţeaua de curent.
	2. Scoateţi coşul superior 12 şi coşul inferior 9".
	3. Demontaţi sita 1j.
	4. Se scoate apa folosindu-se eventual un burete.
	5. Scoateţi capacul alb al pompei (aşa cum este ilustrat) cu ajutorul unei linguri. Apucaţi capacul de căluş şi ridicaţi-l oblic spre interior. Scoateţi capacul complet.
	6. Verificaţi dacă roata cu palete are corpuri străine şi dacă este cazul, îndepărtaţi-le.
	7. Aduceţi capacul în poziţia iniţială şi apăsaţi în jos pentru fixare (clic).
	8. Montaţi sitele.
	9. Aşezaţi din nou coşurile.
	Tabel de defecţiuni
	Deficienţa
	Cauza
	Remediere





	4 Serviciul pentru clienţi
	Serviciul pentru clienţi
	Dacă nu reuşiţi să înlăturaţi o defecţiune, vă rugăm să vă adresaţi la serviciul pentru clienţi. Noi găsim întotdeauna o soluţie potivită şi pentru a evita deplasarea inutilă a tehnicienilor. Datele de contact pentru cel mai aprop...
	Aveţi încredere în competenţa producătorului. Adresaţi-vă la noi. Astfel noi ne asigurăm, că reparaţia se face de tehnicieni de service şcolarizaţi, care sunt dotaţi cu piese de schimb originale pentru aparatul dvs.
	* În funcţie de model

	5 Instalarea şi racordarea
	Instalarea şi racordarea
	Pentru o funcţionare regulamentară mașina de spălat vase trebuie racordat profesional. Datele privind alimentarea şi evacuarea precum şi valorile racordului electric trebuie să corespundă criteriilor cerute, aşa cum sunt ele menţionate în ...
	Respectaţi la montaj ordinea etapelor de lucru:
	1. Verificare la livrare
	2. Instalare
	3. Racordul apei evacuate
	4. Racordul de apă potabilă
	5. Racordul electric.

	Volum de livrare
	În caz de reclamaţii adresaţi-vă la comerciantul de la care aţi cumpărat aparatul sau la serviciul nostru pentru clienţi.
	■ Mașina de spălat vase
	■ Instrucţiune de utilizare
	■ Instrucţiunea de montaj
	■ Garanţia*
	■ Material pentru montaj
	■ Tablă de protecţie contra aburului*
	■ Şorţ de cauciuc*
	■ Cablu de reţea

	* în funcţie de model

	Indicaţii de siguranţă
	Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de siguranţă sub titlul „La instalare”.

	Livrarea
	Spălătorul dvs. de vase a fost verificat minuţios în fabrică, dacă funcţionează ireproşabil. Astfel au rămas pete mici de apă. Ele dispar după primul proces de spălare.

	Date tehnice
	Greutate:
	max. 45 kg
	Tensiunea:
	220–240 V, 50 Hz sau 60 Hz
	Valoare de racordare:
	2,0–2,4 kW
	Siguranţă:
	10/16 A (UK 13A)
	Preluare de putere:
	Stare oprită (Po)* 0,10 W
	Stare neoprită (gata) (Pl)* 0,10 W
	*conform decretelor (UE) Nr. 1016/ 2010 şi1059/2010
	Funcţiile suplimentare şi setările pot influenţa consumul de putere.
	Presiunea apei:
	minimum 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). La o presiune a apei mai mare: se comută în prealabil ventilul de reducere a presiunii.
	Cantitatea apei de alimentare:
	minimum 10 litri/minut
	Temperatura apei:
	apă rece; la apă caldă temperatura maximă este de 60 °C.
	Capacitatea de încărcare:
	9–10 tacâmuri normale (în funcţie de model).

	Instalarea
	Luaţi dimensiunile de montaj necesare din instrucţiunile de montaj. Aparatul se instalează orizontal cu ajutorul picioarelor reglabile. Aveţi grijă la stabilitate.
	■ Aparate care se montează dedesubt şi aparate integrate, care ulterior se instalează ca aparate independente, trebuie asigurate contra răsturnării, de ex. prin înşurubarea de perete sau prin montajul sub o placă de lucru continuă, care es...
	■ Aparatul poate să fie montat fără probleme între pereţi din lemn sau material plastic într-un rând de bucătărie.


	Racordul apei evacuate
	1. Se vor vedea etapele de lucru din instrucţiunile de montaj., dacă este cazul se montează un sifon cu ştuţ de scurgere.
	2. Furtunul apei evacuate se leagă cu ştuţul de scurgere al sifonului cu ajutorul pieselor alăturate.

	Racordul de apă potabilă
	1. Racordaţi racordul de apă potabilă la robinet conform instrucţiunii de montaj cu ajutorul pieselor anexate.
	2. La schimbarea aparatului trebuie folosit întotdeauna un furtun de alimentare cu apă nou.
	Presiunea apei:
	Minimum 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). La o presiune a apei mai mare: se comută în prealabil ventilul de reducere a presiunii.
	Cantitatea apei de alimentare:
	Minimum 10 litri/minut
	Temperatura apei:
	Se preferă apă rece; la apă caldă temperatura maximă este de 60 °C.

	Racordarea la apă caldă *Racordarea la apă caldă
	* În funcţie de model
	Maşina de spălat vase poate fi racordată la apă rece sau caldă până la max. 60 °C.
	Racordarea la apă caldă se recomandă, dacă aceasta este disponibilă de la o instalaţie adecvată de preparare a apei calde şi economică din punct de vedere energetic, de ex. o instalaţie solară cu conducte de circulaţie.
	Cu aceasta economisiţi energie şi timp.
	Prin reglajul apei calde ‘:‹‚ puteţi regla aparatul în mod optim pe funcţionarea cu apă caldă.
	Se recomandă ca temperatura apei (temperatura apei care intră) să aibă valori de minimum 40 °C şi maximum 60 °C.
	Racordarea la apă caldă nu se recomandă, când apa se prepară într-un boiler electric.
	Reglarea apei calde:
	1. Se închide uşa.

	2. Se porneşte comutatorul PORNIT/ OPRIT (.
	3. Se ţine apăsată tasta de programe # şi se apasă tasta START h până când afişajul cu cifre indică •:‹....
	4. Se dă drumul la ambele taste.
	5. Se apasă tasta de programe # până când la afişajul cu cifre )* apare valoarea reglată din fabrică ‘:‹‹.
	Pentru a modifica reglajul:
	1. Prin apăsarea tastei 3 puteţi opri reglajul apei calde ‘:‹‹ sau să-l porniţi ‘:‹‚.


	2. Se apasă tasta START h.


	Racordul electric
	■ Aparatul va fi racordat numai la curent alternativ în domeniul de la 220 V până la 240 V şi 50 Hz sau 60 Hz printr-o priză cu conductor de protecţie instalată conform prescripţiilor. Asigurarea necesară vezi plăcuţa de tip 9B.
	■ Priza trebuie să fie aproape de aparat şi să fie uşor accesibilă şi după montaj.
	■ Modificările la racord trebuie executate numai de către specialişti.
	■ O prelungire a cablului de racordare la reţea poate fi procurată numai de la serviciul pentru clienţi.
	■ În cazul utilizării unui comutator de curent de fugă poate fi montat numai un tip cu semnul ‚. Numai acesta garantează respectarea prescripţiilor valabile în prezent.
	■ Aparatul este dotat cu un sistem de siguranţă a apei. Luaţi în seamă că acesta funcţionează numai când este conectată alimentarea cu curent.

	Demontare
	Respectaţi şi aici ordinea etapelor de lucru.
	1. Se separă aparatul de reţeaua de curent.
	2. Se închide alimentarea cu apă.
	3. Desprindeţi racordul de apă de scurgere şi apă de alimentare.
	4. Desfaceţi şuruburile de fixare de piesele de mobilier.
	5. Se demontează scândura soclului, dacă există.
	6. Se scoate aparatul trăgând cu grijă furtunul după el.


	Transportul
	Se goleşte mașina de spălat vase şi se asigură piesele desprinse.
	Aparatul trebuie golit în următoarele etape:
	1. Se deschide robinetul de apă.

	2. Se închide uşa.
	3. Se porneşte comutatorul PORNIT/ OPRIT (.
	4. Se alege programul cu temperatura cea mai mare.
	5. Se apasă tasta START h.
	6. După cca. 4 minute se apasă tasta START h până când aceasta indică afişajul cu cifre ‹:‹‚.
	7. Se opreşte comutatorul PORNIT/ OPRIT (.
	8. Se închide robinetul de apă, se scoate furtunul de alimentare şi se lasă să se scurgă apa.

	Aparatul se va transporta numai în poziţie verticală.
	(Pentru ca restul de apă să nu ajungă la comanda maşinii şi să ducă la o desfăşurare greşită a programului).

	Siguranţa contra îngheţuluiSiguranţa contra îngheţului (Evacuarea aparatului)
	Dacă aparatul se află într-o cameră cu pericol de îngheţ (de ex. casa de vacanţă), atunci aparatul trebuie golit complet de apă (vezi Transport).




